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 به نام خدا

صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سالمت ،طبقه دوم ساعت      خیابان شیخ ،در تهران 03/08/1398ایران مورخ  OAجلسه شورای    صدوسی چهارمین  

 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد. 9

 :خدمتگزاران حاضر  

چیپ و  حاضااار(،،تولید نشاااریا (حاضااار(،توزیع نشاااریا  حاضااارها آدرس،هاکمیته کارگاه(،حاضااار ۲رابط فرامنطقه،(حاضاااررساااانی کمیته اطالع

 حاضر(.ترجمه (،حاضرسکه 

 :مسئولین اداری حاضر 

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

 رابطین حاضر: 

ضر(  ۲و1رابط تهران سان حا ضر   ۲و1رابط ،خرا صفهان (،حا ضر(،  ۲و1رابط ا ضر کرمان  حا سار     (،حا ضر(،گرم ستان حا ضر گل سا  آنالین  حا  ۲و1رابط (،جل

 ،سندج غ(.،البرز حاضر(کیش  غ(،فارس حاضر(،ارومیه  غ(،گیالن  غ(حاضر( خوزستان،حاضر( مرکزی،(حاضر

 03/08/1398جمعه  جلسه بعدی شورا 

  : اطالعیه 

   رای مسئول کمیته گارگهای ایران شد. 10با  عصومهممسئول کمیته گارگاههاانجام شد وانتخابا  برای -1

  3/8/98مورخ  9تا 8جلسه هماهنگی بابت درون کمیته ای ترجمه برگزار شد ساعت -۲

 شود.برگزار می  1/9/1398مورخ  9تا8جلسه بعدی هماهنگی در ساعت -3

شد    رگاهاکارای گیری برای -4 شد  ،انجام  شود تحت       دهدبکمیته کارگها به کمیته نواحی آموزش قرار  ضای آنالین و حضوری انجام  وطرح و برنامه تو ف

 رای آورد. دوفوریتیشرایط 

 دستور کار ماه آینده: 

 خواندن دوازده مفهوم خدماتی   -1

 ها  ر و غیاب رابطین و مسئولین کمیتهحضو -۲

 .هاو کمیته گزارش رابطین تدریاف -3

 رسیدگی به پیشنهادا  معوقه. -4
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 :ناحیه  سواالت 

 سود حاصل از فروش نشریا  چگونه و کجا هزینه می شود؟-1

 کمک حال هزینه خود شوراء–هزینه ترجمه کتابها 

شد این پول همانجا می ماند یا هزینه    -۲ شد وپول در خزانه مانده با شود؟ویا بین   وقتی پول در دفتر خدما  جهانی زیاد با برای جایی می 

 ی مختلف تقسیم می شود.بابت هزینه ترجمه در منطقه ها زنشوراهای منطقه تقسیم می شود؟بصور  الیس

سودی از الکلها خریداری می        -3 شود؟وبا چه  شود یا از انجمن الکیها خریدار می  شریا  الکلها گمنام توسط انجمن پرخوران چاپ می  ن

ای انجمن هم جوار را نداریم بصااور  تعامل و همکاری از انجمن الکلی های گمنام به قیمت روز خریداری  اجازه چاپ  کتابه شااود؟ما

 میشود.  
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 ایران OAهای شورای گزارش کمیته

 هاکمیته آدرس 

 

 :گزارش کمیته 

    بعضی از کمیته ها آدرسها خاموش هستند.-۲مشکال  :  تمامی پاسخ ها داده شده است .-1

         خود را ارسال نمی کنند. آدرسهای به روز شدهمسئول آدرسها ،-3

 تهیکم پیشنهادات: 

 آدرسها ارسال شود. لها به روزرسانی شده برای کمیته کآدرس -1

  

  وب سایت کمیته 

 

 :گزارش کمیته 

        آپدیت ساختار سایت آغاز شده و در دست می باشد.-1

شان    -۲  ضا داریم که از تازه واردین ناحیه خود شتند را به کمیته        پرهیز ماه 7الی  5 حداقل از رابطین نواحی تقا شان به انجمن دا سواالتی که اوایل ورد )

         ارسال فرمایند در راستای قسمت سواال  متداول(

شماره  از نواحی میخواهیم  -4از کمیته ها تقاضا داریم کمیته خودشان و شرح وضایف و دستاورد هایشان را به اختصار به این کمیته ارسال فرمایئد.            -3 

   آدرس های نواحی به این کمیته ارسال فرمایند.به روزرسانی کمیته های آدرس شان را جهت سهولت در امر 

 

  ثبتکمیته 

 :گزارش کمیته 

رفتن ه هیأ  مدیره و دنباله کار برای گهیا  موسس  داده شده و امضائ شد و به دفتر ثبت برای تغییر هیأ  موسس بدر این ماه قرار دادها به امضاء -1

  .پروانه فعالیت از وزار  کشور انجام شد

 

 

 

 

 

 

 

 نرگس بازوها زینب  نام مسئول

 ریال 800.000 هاهزینه ریال 100.000.000 میزان تنخواه  091945۲1۲00 خط خدماتی

 عرفان(–حسین –علیرضا تهران  بازوها فرشاد نام مسئول

 خرج کرد صفر هاهزینه ریال 3.000.000 میزان تنخواه   خط خدماتی

  بازوها ثریا نام مسئول

 ریال 1.470.000 جمع کل خرج کرده های کمیته  - میزان تنخواه  - خط خدماتی
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  ترجمهکمیته 

 : گزارش کمیته  

 اقدام به ترجمه کتاب پرهیز  و ویرایش دوم -1

  نشریاتکمیته توزیع 

 : گزارش کمیته  

  تومان 57085۶۶1سهم شورای ایران :  ۶5٪-3  تومان 878۲409کل سود حاصل : -۲ تومان ۲3۲84000کل فروش: -1

 ریال  175۶48۲سهم نشریا : ۲0% -5    13173۶1تومان   :سهم خدما  جهانی -4  

      خانه و شمارش و بسته بندی و قمیت گذاری و توزیع نشریا  دریافت از چاپ-۲

 کمیته: مشکالت   

  کسری  بعضی از نشریا  -1

 نشریات لیدتو کمیته 

 : گزارش کمیته  

  نیازاستعالم قیمت برای چاپ نشریا  از چندین چاپخانه و در آخر سفارش نشریا  مورد .1

  پرداخت نشریا  مورد نیاز و ارائه برگه فیش پرداختی به عنوان خزانه دار شودتومان به چاپخانه به عنوان  پیش  15.000.000پرداخت مبلغ  .2

  اطالع رسانی کمیته 

 : گزارش کمیته  

سانی متاب کتابچه حرفه ای  -1 شت واین کارگاه      OAاین کمیته برای اطالع ر ستان گذا سکایپ برای خوز ادامه دارد و اگر ناحیه دیگر تمایل دارد این  کارگاه ا

 کمیته در خدمت بازکردن این کتابچه حرفه ای برای اطالع رسانی است.

 گمنام از چه کانال وارد شده اند و نتطقه قو  و  صعف برای پیام رسانی را بررسی می کند. این کمیته برای آمارگیری آشنا شدن اعضاء با پرخوران -۲

  کمیته : مشکالت 

نقاط ضااعف پیام رسااانی به اورگانها و بیمارسااتان ها و مراکز رو پیدا کرده و آنها رو    OAاین کمیته اگر اطالعا  از نواحی برسااد در آمارگیری وردی -1

 پوشش میدهد.

 ط وظیفه اطالع رسانهای ناحیه  مدیریت شرح وظیفه را بدانند که ثبت به آنها ربطی دارد.شرای -۲

 پیشنهادات : 

 و دفترچه حرفه ای را به طور کامل کارگاهی کار کنند.بتشند  نواحی با هماهنگی با اطالع رسانمیدهم که تمام اطالع رسانها  پیشنهاد -1

 

  بازوها ابوالفضل نام مسئول

 ریال۲0.000.000 هاهزینه ریال 10.000.000 میزان تنخواه  0910979۶140 خط خدماتی

 ،علی،مهدیبهمن،منصور بازوها جواد نام مسئول

 ریال8.500.000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  0910979۶134 خط خدماتی

 علی و مهدی  بازوها جواد  نام مسئول

 ریال0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  0910979۶134 خط خدماتی

  ثریا-محمد-معصومه بازوها بهمن نام مسئول

 ریال 340.000 هاهزینه ریال 4.000.000 میزان تنخواه  0910979۶130 خط خدماتی
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  فرامنطقهکمیته  

 : گزارش کمیته  

 آبان ماه روز جهانی تجربه پرهیز می باشد در صور  تمایل نیاز گروه ها در این تاریخ موضوع جلسه می توان تجربه پرهیز گذاشت. ۲۶و  ۲5تاریخ -1

 برگزار می شود.  ir knts 2020درسال   وسیهردر  9منطقه   OAم  ایتالیا وهمایش ساالنه ر شهر ( Region 9)9همایش و گردهمایی منطقه -۲

  کمیته : پیشنهادات 

سا      -1 شنهادی جل ضوعا  پی سنت هفتم ،کتاب بزرگ ،حق انتخاب ،برای امرخذ        1۲قدم  1۲روزه ، 90، قدم یازدهم  OAتعدادی از مو سبد  سنت ،

،لغزش ،قدم دوازدهم در جسااتوی مساایر     OAکار میکند،کتاب پرخوران گمنام  کتابخوانی( ساانت   OA،مراقبه تازه واردین ،چگونه ،نشااریه خوانی 

   .روحانی ،سخنران ،ابزارها،موضوع تغییر،آوای بهبودی

 

 چیپ و سکهکمیته 

 : گزارش کمیته  

تومان پرداختی ساااود چیپ به شاااورا جمع کل        80.000تومان به عالوه    315000تومان و خرید حلقه     1.180.000هزینه تولید چیپ خام     -1

 تومان می باشد. 1.۶75.000پرداختی 

تومان   8۲5.500در کمیته چیپ  تومان مانده 8۲5.500تومان می باشاااد که هزینه کم شاااده مبلغ  ۲.500.500  7و ۶جمع فروش چیپ کل برج 

 مانده در کمیته چپ می باشد.

  کمیته : مشکالت  

 خداروشکر مشکلی نیست و چیپ در همه مقاطع اماده توزیع می باشد..1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهناز بازوها احسان و نیما نام مسئول

 ریال 0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  - خط خدماتی

 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

 90000 مانده خزانه  ۲۰۰۰۰۰۰ کمیته آدرسها  1500000 اصفهان

    ۳۳۰۰۰۰ اطالع رسانیکمیته   10000000 آنالین

    ۱۲۰۰۰۰۰ اطالع رسانیکمیته   10000000 تهران

    ۲۰۰۰۰۰۰ کمیته ترجمه نشریا   0 خراسان

    - بابت ترجمه  ۶50000 خوزستان

    ۸۵۰۰۰۰۰ نشریا خرج کرد کمیته   500000 فارس

    ۱۱۴۷۰۰۰۰ کمیته ثبت  100000 کرمان

    - کمیته چیپ و سکه  0 کیش

    ۳۵۰۰۰۰۰ کمیته رابطین فرامنطقه  1000000 گرمسار

    - کمیته طرح و برنامه  1300000 گلستان

    - کمیته کارگاهها  0 گیالن

    ۱۲۰۰۰۰۰ کمیته وب سایت  750000 مرکزی

نشریا  سود     - منشی  57080000 

    - گرداننده  1000000 البرز

سکه جیپ سود     - نایب گرداننده  1800000 

ها دریافتی جمع     ۱۲۰۰۰۰۰ ۲خزانه دار  88۲90000 

قبل خزانه مانده     ۸۰۰۰۰۰ کرایه مکان  ۲۶10000 

جدید خزانه     - تدارکا    

    ۵۰۰۰۰۰۰۰ بابت ترجمه  88۲90000 خزانه کل جمع

    4000000 تن خواه اطالع رسانی   
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 ایرانگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران 

 : ریال10000000   مبلغ اهدایی 

 ریال    10000000مبلغ اهدایی به شورا تعیین شد -۲ برگزار شد. 98مهر  19جلسه ساختار در تاریخ   -1ش ناحیه: رگزا 

اعالم کردند حداکثر تالش خورا میکنند برای  را  پیام کمیته  آدرسااهای کل بهشااون  ته آدر سااها کمی -4  خدمتگزاران تغییر کردند-3

              پاسخگویی

 :عدم حمایت اعضا و سبد سنت در برخی گروه ها            -۲  برای مکان جلسهفعالیت نبودن مجوز.-1 مشکالت ناحیه 

 عدم حمایت اعضا در برخی گروه ها -7عدم حمایت از خدما   -5 ثبا  نداشتن قیمت ها -4   باال بودن قیمت برخی نشریا  از نظر قیمت -3 

 اصفهان : ناحیه  

  : ریال  1.500.000     مبلغ اهدایی 

 :انتخاب آقای مهری به عنوان کمیته پیام رسان -۲ برگزاری  سه جلسه کارگاهی  -1 گزارش ناحیه   

  سالگی استان اصفهان 14پیگیری و هماهنگی اعضا برای جشن  -3   

 ها حمایت نشدن سنت هفتم در برخی گروه-3آماده نشدن پمفلت ها برای یکسان سازی گروه ها   -۲مجوز فعالیت. نداشتن  -1 ناحیه: مشکالت 

 خراسان ناحیه  

 : نداشته-   مبلغ اهدایی 

 : حمایت عالی اعضا از کمیته شهرهای تشکیل شده-۲  پیشرفت چشمگیر فرمت نوجوانان در شهرهای خراسان   -1 گزارش ناحیه 

با رای            -4  اجرای کارگاه با هماهنگی چند شهر با مرکزست یک شهر   چناران،گلبهار،گلمکان(  -3  مایش  خاطر ه به  ندگان  مای یا  ن جلساااه ه

 جلسا  به خوبی برگزار شود-5   .شهریور رای گرفته شد  8شهریور به  31وجدان 

 پربار این استان می شودنداشتن مجوز برای تشکیل جلسا  و بسته شدن جلسا   -1ناحیه: مشکالت 

 :روی ثبت انجمنیشتر ب تمرکز-۲   درخواست نشریا  به صور  صوتی نابینایان(-1 پیشنهادات ناحیه   

 دعای آرامش پمفلتچاپ -4   نفر از خراسان برای کمک به کمیته ترجمه. دو-3   

 گلستان  ناحیه 

 : ریال 1.300.000    مبلغ اهدایی 

 : جلسا  در شهرهای گرگان ، گنبد ، فاضل آبادبرگزاری منظم  -1 گزارش ناحیه 

 عدم ماندگاری تازه وارد -۲  نبودن خدمت گزار در گروه ها -1 :هیناح مشکالت 

 گرمسار ناحیه  

 : ریال1.000.000    مبلغ اهدایی   

 : خدمتگزاران با عشق خدمت می کنند-3  تازه وارد داریم.-۲  شروع می شود  10شنبه ها صبح جلسه راس ساعت  -1 گزارش ناحیه 

 

 اختالف فرمت نود با  -1 :هیناح مشکالتOA    اصل+و دوگانگی ایجاد کردن و طرد شدن تازه واردان با این اختالف نظرها قضاو

 ءکردن یکدیگر در این باره و شک و تردید ایجاد کردن بین اعضا
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  جلسات آنالین 

 : 10.000.000    مبلغ اهدایی 

  ناحیه :گزارش 

 جلسه آنالین و حضوری  تا150فقط آنالین و  تاجلسه ۶ -۲   پشتیبانی هیئت آنالین از جلسا  اسکایپ و حضوری اسکایپ.-1 

 جلسا  به موقع برگزار می شود -3

 :جلسا  

 ۲۲:15تا       ۲1 نالینآ  روز  90فرصت    شنبه  

  ۲0:45تا   11:30 نالینآ  روز  90فرصت     شنبهیک

  9:45تا     8:30 نالینآ  روز  90فرصت     پنجشنبه

 17:45تا    1۶:30 نالینآ  روز  90فرصت    پنجشنبه

  11:15تا       10 نالینآ  روز  90فرصت    گروه اتحادمعه ج

 17:15تا       1۶ نالینآ  روز  90فرصت    ازه واردین تمعه ج

 

  

 شکالت ناحیه :م 

      .خدمتگزار برای جلسا  نیاز داریم-1 

 

  کرمانناحیه  

 : ریال100.000    مبلغ اهدایی 

  در ماه گذشته به دلیل به حد نصاب نرسیدن خدمتگزاران جلسه هیئت نمایندگان ناحیه تشکیل نشد. -1 ناحیه :گزارش  

 جلسا  بهبودی ناحیه خوشبختانه به خوبی برگزار می شود و تعداد اعضا و گروه ها به لطف خداوند رو به افزایش است.-۲  

 :نداشتن مجوز ثبت   -1مشکالت ناحیه 

 ه:ناحی پیشنهادات - 

 

  اراک ناحیه 

 ریال 750.000   : مبلغ اهدایی 

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

 :مشکل نداشتن مکان برای برگزاری جلسا  به خصوص  شهر قم به علت نداشتن مجوز -1 مشکالت ناحیه 

 :پیشنهادات ناحیه - 
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 خوزستان  ناحیه  

 ریال ۶50.000: مبلغ اهدایی .  

  کارگاه سراسری ناحیه برگزار شد.-۲  به لطف خداو اعضا انجکن پرخوران ناحیه در حال پیام رسانی است. -1 ناحیه :گزارش 

    گروه مسجد سلیمان اولین سال استار  جلسه پرخوران را جشن گرفتند-3  

 :شریا  پرخوران گمنام.   الکلیهایمخالفت با ورود کتاب -۲  90ایجاد اختالف نظر و دوگانگی در مورد فرمت  -1 مشکالت ناحیه گمنام به ن

   اطالع رسان ناحیه با ثبت شدن انجمن و گرفتن جا و مکان مشکل دارد-4   ربه داریم جر  استار  جلسه آنالین نیاز به تدر صو-3

 :پیشنهادات ناحیه 

  ایجاد تلفن گویای انجمن  -1

 .عنوان شود OAمنابع مورد تایید  یهطرف انجمن پرخوران صادر شود و در این اطالعاز  ای  اطالعیه-۲ 

 

 

 

  البرزناحیه   

 1.000.000: مبلغ اهدایی 

 : برگزار شدصبح  ساعت ده  ۲۶/7/98جلسه هیا  ساختار البرز در روز جمعه  -1 گزارش ناحیه    

 :مکان و یک جلسه در آستانه تعطیلی استنداشتن مجوز برای گرفتن  -1 مشکالت ناحیه     

   کتاب راهنمای مطالعه و کارگاه دوازده قدم پرخوران گمنام برای اعضا مفهوم نیست-۲   

  استان آذربایجان غربی )ارومیه(ناحیه   

 ریال  0 : مبلغ اهدایی 

 : گزارش ناحیه -   

 :مشکالت ناحیه - 

 ناحیه: پیشنهادات - 
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  فارسناحیه   

  ریال  500.000 : اهداییمبلغ 

 : گزارش ناحیه 

 برگزار شده   ۲0/7/98جلسه ناحیه -  -1 

 :مشکالت ناحیه 

        خدما  تمام شده و خدمتگزار نیست-۲  عدم حمایت از سبد سنت هفتم   -1 

 درصد و باعث ایجاد معضل می شود 10را حمایت نمی کند، در حد  OAدوستان فرمت نود به هیچ وجه جلسا  -3

 ناحیه: پیشنهادات   

 گذاشتن شماره خدمتگزاران ساختار -1

 در فضای مجازی از طرف سایت یک گروه از رابطین و خدمتگزاران تشکیل شود جهت اطالع رسانی-۲ 

 

        

 

 


