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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

قدم سوم و  یصبح با خواندن دعا 9:00در تهران ساعت  01/09/1398مورخ  رانیا OAمنطقه  یجلسه شورا پنجمینو  یصد و س

آغاز به کار  ینواح ندگانیخدمتگزاران و نما ابیو اعضاء و حضور غ نیگزارش ماه قبل از رابط ی هیدییگرفتن تا OA یخدمات میمفاه

 . افتیآرامش خاتمه  یدعا خواندنبا  12:40کرد. جلسه شورا در ساعت 

 ندهیشد ماه آدر شورا انتخاب شدند و قرار این هیأت  فیشرح وظاو امنا  أتیهاطالعات و منابع جهت  هیتهرابط تهران جهت  -1: توجه

کمیته آدرس ها استعفا دادند و شورا نیاز به خدمتگزار کمیته آدرس  -2 امنا برگزار گردد. أتیه نیاساسنامه انتخاب ا کی جادیضمن ا

جلسه تا تأمین منابع مورد  15قدم کارگاهی در  12رای گیری شد تا چاپ کتاب راهنمای کارکرد  -3 ها دارد، لذا در نواحی اعالم شود.

یاز آن )کتاب برای امروز، کتاب دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام ویرایش جدید، کتاب الکلی های گمنام و...( متوقف شود و ن

سالگی خود را برگزار خواهد  14همایش  1398آذر  28ناحیه اصفهان در تاریخ  -4 پس از تأمین موارد فوق مجدد اقدام به چاپ گردد.

تماس حاصل  09399646142و اطالع رسانی  09138301151ین همایش ناحیه با شماره تلفن کمیته آدرس ها کرد. جهت شرکت در ا

 فرمایید.

 شورا حاضر شدند.   یجلسه و هیأت آنالین در  لبرز، تهران هر دو رابط، اصفهان، امرکزیحاضر:  ینواح

آدرسها، گرداننده، نائب  ت،یو سکه، وب سا پیچ تهیترجمه، کم تهیثبت، کم تهیکم ات،ینشر دیحاضر: تول یادار نیها و مسئول تهیکم

 و دوم راس ساعت در جلسه حاضر شدند. کیخزانه دار  ،یگرداننده، منش

 فرامنطقه. نی: رابطبیغا یادار نیها و مسئول تهیکم

 «ایران شورای های کمیته گزارش»

 -: ماندگارخط  تومان 120.000: خرج کرد -: تنخواه : وب سایتنام کمیته

شد. آدرس های تهران بروزرسانی شد.  قرار گرفته سایتدر  1398آبان  22در تاریخ  قبلی شورای گزارش: کمیته گزارش خالصه

 آبان برگزار شد، روی سایت قرار گرفت. 24سالگی تهران که در  15همچنین اطالعیه جشن 

های ماه قبل از قبیل سواالت متداول از تازه واردین و به روز نشدن نگرفتن پاسخ از رابطین در راستای درخواست : کمیته مشکالت

 .آدرس نواحی

 .ندارد: کمیته پیشنهادات

 

 09109796130 :خط ماندگار -: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته

داشته و آمادگی خود را برای راه اندازی جلسه این کمیته آموزش کتاب اطالع رسانی را برای ناحیه خوزستان : کمیته گزارش خالصه

 نوجوانان در ناحیه داشته که ناحیه تهران و اطالع رسان این ناحیه اعالم آمادگی کردند.

 .مشکلی ندارم: کمیته مشکالت

 نواحی برای آموزش کتاب حرله ای اقدام کنند.: کمیته پیشنهادات

 

 09109796130: خط ماندگار -: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه کارگاه ها: نام کمیته

برنامه ریزی یک جلسه آموزشی آنالین در نیمه اول آذر ماه که زمان دقیق  -2سه جلسه درون کمیته ای  -1: کمیته گزارش خالصه

راستای خدمت موضوع جلسات آموزشی اولیه برای مسئولین کارگاه نواحی متمرکز بر نقش بهبودی در  -3آن اطالع رسانی خواهد شد 

آموزش آنها در مورد نحوه برگزاری صحیح و اصولی کارگاه های آموزشی نواحی و مشخص شدن هدف  -4کردن خدمتگزاران ساختار 

 .تماس با چند از مسئولین کارگاه های نواحی -5از برگزاری کارگاه های آموزشی. 

 .قطع بودن اینترنت: کمیته مشکالت
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برای نواحی  -2 .جلسه( در شورا 15آموزشی )راهنمای مطالعه و کارگاه دوازده قدم پرخوران گمنام در کارگاه  -1: کمیته پیشنهادات

 دور دست و ضعیف که مسئولین کارگاهی ندارند خدمات ویژه آموزشی داشته باشیم. 

 

 

 09194521200: خط ماندگار تومان 100.000: خرج کرد تومان 100.000: تنخواه ها آدرس: نام کمیته

برای  .تماس های ورودی خط کل آدرسها پاسخ داده شد و در صورت عدم پاسخگویی بنده تماس میگیرم: کمیته گزارش خالصه

 انتقال آدرسها و شماره تلفن ها عالوه بر استفاده از خط پیام در تلگرام و واتس آپ هم استفاده می شود.

خط کمیته آدرس های ناحیه خوزستان )بانوان( خاموش  -2. خط کمیته آدرس های قزوین یک طرفه است -1:کمیته مشکالت

کمیته آدرس های قم هم شماره ای در دسترس  -4 .خط کمیته آدرس های آنالین و ارومیه هم اکثر مواقع خاموش است -3است. 

 نمی باشد.

خدمت مهم آدرس ها بازوهایی برای کمیته هایی که قادر به پاسخگویی نیستند بهتر است برای بهتر انجام دادن : کمیته پیشنهادات

 .کمک داشته باشند

 

 09194521200: خط ماندگار -: خرج کرد -: تنخواه تولید نشریات: نام کمیته

پرداخت مبلغ  -2قدم )کتاب زرشکی رنگ( نسخه فعلی.  12سفارش چاپ محدود کتاب کارکرد  -1: کمیته گزارش خالصه

 .به چاپخانه برای چاپ نشریات تومان به عنوان پیش پرداخت 10.000.000

 ندارد. :کمیته مشکالت

 . ندارد: کمیته پیشنهادات

 

 09109796140: خط ماندگار -: خرج کرد -: تنخواه نشریات ترجمه: نام کمیته

 .کتاب پرهیز ویرایش سوم در حال ترجمه و آماده سازی است: کمیته گزارش خالصه

 ندارد. :کمیته مشکالت

 ندارد. :کمیته پیشنهادات

 

 09109796140: خط ماندگار تومان 369.000: خرج کرد -: تنخواه سکه و چیپ تولید: نام کمیته

فروش به  -3 .تومان 20.000فروش به ناحیه گرمسار  -2تومان.  90.000فروش چیپ به ناحیه البرز  -1: کمیته گزارش خالصه

 تومان.  195.000فروش به ناحیه اهواز  -5تومان.  175.000فروش به ناحیه تهران  -4تومان.  10.000ناحیه اراک 

 تومان 924.000 :نقدیتومان  280.000 :طالکوبتومان  111.500 :پرداخت سود چیپتومان  490.000 :جمع کل فروش

                                     

 09109796134: خط ماندگار تومان 492.700: خرج کرد -: تنخواه نشریات توزیع: کمیتهنام 

. شد خواهد انجام امنا هیأت توسط نشریات توزیع پس این از شورا، تصمیم و ایران شعبه جهانی خدمات دفتر اندازی راه به توجه با

 . شد خواهد اعالم نشریات سفارش نحوه بعدی گزارش در متعاقبا

 ایران شورا سهم %65 ،تومان 5.545.405 فروش از حاصل سود تومان، 15.085.000 فروش کل: موقت کمیته گزارش خالصه

 .باشد می تومان 1.0160.000 نشریات توزیع سهم %20 و تومان 830.000 جهانی خدمات دفتر سهم %15 ،تومان 3.600.000

 .AAنیاز به نشریات کارکرد قدم، کتاب الکلیهای گمنام : موقت کمیته مشکالت

 .هماهنگی بیشتر با کمیته ترجمه برای انتخاب و ترجمه نشریات جدید: موقت کمیته پیشنهادات
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 «ایران شورای نواحی گزارش»

 :خط ماندگار تومان 120.000: مبلغ اهدایی البرز: نام ناحیه

 .شد برگزار آبان 24 تاریخ در ساختار جلسه: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 .به دلیل نبودن مجوز یک جلسه در آستانه تعطیلی هست: ناحیه مشکالت

 -:ناحیه پیشنهادات

 

 :خط ماندگار -: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه

در اصفهان برگزار می  1398آذر  28کارگاه در استان. هماهنگی برای جشن که در تاریخ  3برگزاری  :ناحیه دستاوردهای و گزارش

  شود.

ترجمه نشدن کتاب های مورد نیاز برای کتاب راهنمای کارکرد قدم های دوازده  -2. نبودن پمفلت های جدید -1: ناحیه مشکالت

 عدم حمایت سبد سنت هفتم -3. گانه به صورت کارگاهی

 -: ناحیه پیشنهادات

 

 

 :خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی راک: انام ناحیه

 .دست آورد قابل توجهی نداشتیم :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 . : مشکل خاصی نداشتیممشکالت ناحیه

کم شده و پیشنهاد ناحیه بررسی : گروه ها نسبت به افزایش قیمت نشریات مرتبا تأکید دارند، فروش نشریات خیلی پیشنهادات ناحیه

 .مجدد قیمت های تمام شده و اعمال سود و مناسب با توجه به شرایط موجود انجمن می باشد

 

 09109796123 :خط ماندگار تومان 3.364.500: مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه

قدم  12برگزاری کارگاه  .رابط جدید انتخاب شدجلسه ساختار برگزار شد.  1398آبان  17در تاریخ  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 جلسه را آغاز کردیم. 15به روش کتاب جدید در 

عدم حمایت از خدمت های گروه و ساختار توسط اعضا در برخی گروه  -2عدم حمایت اعضا در برخی گروه ها.  -1: مشکالت ناحیه

 در نشریات. AAنبود کتاب  -5مشکل اجاره بها در برخی گروه ها.  -4عدم حمایت از سبد سنت هفتم.  -3ها و ساختار. 

 ی برگزاری جلسات.پمفلت ها -2هیأت امنا انتخاب گردد.  -1 :پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان 50.000: مبلغ اهدایی هیأت آنالین: نام ناحیه

اطالع رسانی از طریق کانال اطالع  -2 .برگزاری جلسات آنالین و حضوری و پشتیبانی از جلسات -1: ناحیه دستاوردهای و گزارش

در صورتی که  -4جذب اعضا جدید و لغزشی ها با پیام رسان سروش که فعال داره کار را راه می اندازد.  -3رسانی پشتیبانی آنالین. 

 اعضا سوالی دارند می توانند با تلفن اطالع رسانی و پشتیبانی آنالین تماس حاصل نمایند.

 .ی اینترنت در یک هفته اخیر جلسات برگزار نشدهقطع:  ناحیه مشکالت

 برگزاری جلسات قدم پرخوران گمنام و سنت های پرخوران گمنام به صورت آنالین.: ناحیه پیشنهادات
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 «اداری مسئولین گزارش»

 -: خط ماندگار -: تنخواه : رابطین فرامنطقهمسئولنام 

 هر دو خدمتگزار در جلسه شورا حضور نداشتن.

 

 -: خط ماندگار -: تنخواه خزانه داران: مسئولنام 

 تومان می باشد. 2.715.500: موجودی نهایی این ماه: خالصه گزارش

 : تمامی دریافتی ها و پرداختی ها به شرح ذیل می باشد: ریز گزارش مالی شورا

  
هادریافت هاپرداخت  تومان   تومان توضیحات  تومان 
005.2.715 مانده خزانه  180.000 آدرسها  1.000.000 آنالین  
    160.000 اطالع رسانی  3.364.500 تهران

    4.400.000 ترجمه نشریات  2.000.000 گلستان

    493.000 توزیع نشریات  100.000 اراک
    400.000 کارگاه ها  3.600.000 نشریات
    120.000 وب سایت  120.000 البرز

    180.000 دارخزانه   115.000 چیپ و سکه
    80.000 کرایه مکان  230.000 لوازم همایش ایران

    10.000 تدارکات  9.000 خزانه قبل

005.738.8 جمع کل 000023.6. جمع کل       

 

 "شورا ماه دی کار دستور"

 هیات انتخاب و اساسنامه بررسی( ب. جلسات برگزاری پمفلت( الف: پیشنهادات به رسیدگی -2. آدرس ها کمیته انتخابات برگزاری -1

 .معوقه پیشنهادات به رسیدگی( ج امنا

 "گزارش خاتمه"

 هیات امنا.  -2. دارد آدرس ها ی کمیته مسئول -1 :دارد سطوح این در خدمتگزار به نیاز ایران ی منطقه شورای

 ساعت در همچنین. شد خواهد برگزار 13:00 تا صبح 09:00 ساعت از 06/10/1398 مورخ ماه دی ی جمعه اولین در شورا بعدی جلسه

 و حضور کمیته ها و مسئولین اداری شورا الزامی است.  بود خواهد جلسات برگزاری های پمفلت موضوع با ای کمیته درون صبح 9 الی 8

  

 ایران OAمنطقه  شورا منشی تشکر با


