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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

قدم سوم و  یصبح با خواندن دعا 9:00در تهران ساعت  06/10/1398مورخ  رانیا OAمنطقه  یجلسه شورا ششمینو  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  13:00کرد. جلسه شورا در ساعت 

قرار بر این شد که رابطین فرامنطقه از دفتر خدمات جهانی سوال کنند که ما در انجمن با چه پسوندی خود را معرفی کنیم؟  -1: توجه

در  -2 )پرخور، بی اختیار خور، پرخور بی اختیار و...( .باید با یک پسوند واحد خود را معرفی کنیمبا توجه به روحیه وحدت سنت یکم، 

 لیرضا از تهران با اکثریت آرا انتخاب شد.انتخاب کمیته آدرس ها ع

در هر دو رابط، کرمان، گرمسار، گلستان و فارس هیأت آنالین هر دو رابط،  لبرز، تهران هر دو رابط، اصفهان، امرکزی: حاضر ینواح

 شورا حاضر شدند.   یجلسه 

خزانه  ،یو سکه، گرداننده، نائب گرداننده، منش پیچ تهیترجمه، کم تهیکم ات،ینشر دیتولکمیته : حاضر یادار نیها و مسئول تهیکم

 و دوم راس ساعت در جلسه حاضر شدند. کیدار 

و کمیته ثبت )ایشان طبق رای در اساسنامه برای کمیته موقت فقط  تیوب ساکمیته اطالع رسانی، : بیغا یادار نیها و مسئول تهیکم

 .در زمانی که الزم بود در شورا حاضر میشوند(

 «ایران شورای های کمیته گزارش»

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

تشکیل یک گروه در اپلیکیشن واتس آپ به همراهی کمیته های  -2 تشکیل یک کمیته قوی و فعال -1: کمیته گزارش خالصه

 -4تماس با تمام نواحی چه هیئت داشته باشند چه نداشته باشند.  -3ایران(  کارگاه های نواحی و بازوهای کمیته کارگاه های شورای

برگزاری کارگاه آموزشی فضای مجازی اسکایپ در  -5برای هر ناحیه که مسئول کمیته کارگاه ها نداشته یک بازو مشخص کردیم. 

 با موضوع نقش بهبوبدی در خدمات موثر. 21ساعت  4/10/1398تاریخ 

 نیاز کمیته کارگاه های شورا به ویدئو پروژکتور  -1 :کمیته مشکالت

ناحیه های مختلف بررسی کنند برای مکان و امکانات کارگاه سراسری در ماه مرداد یا شهریور در نواحی و  -1: کمیته پیشنهادات

 . شهر خود و به کمیته کارگاه ها برای بررسی کردن اطالع دهند

 

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

 تصفیه باقیمانده هزینه چاپ نشریات. -2 .دریافت نشریات از چاپخانه و شمارش و بسته بندی آنها -1: کمیته گزارش خالصه

 ندارد. :کمیته مشکالت

 . ندارد: کمیته پیشنهادات

 

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

شروع فرآیند آماده سازی  -2 .فرآیند ترجمه و ویراستاری و آماده سازی کتاب پرهیز رو به اتمام است -1: کمیته گزارش خالصه

 12و  12کتاب های برای امروز و ویرایش دوم کتاب 

 ندارد. :کمیته مشکالت

 ندارد. :کمیته پیشنهادات
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 09109796140: خط ماندگار -: خرج کرد تومان 1.000.000: تنخواه سکه و چیپ تولید: نام کمیته

فروش به  -2 .عدد می باشد200هزارتومان که تعداد سفارش خوش آمدگو 250فروش به ناحیه مشهد  -1: کمیته گزارش خالصه

 هزارتومان و خوش آمدگو نداشتن.50فروش به گیالن  -3عدد می باشد.  70هزارتومان و تعداد خوش آمدگو 100ناحیه گرگان 

هزارتومان به خزانه دار شورا بابت سود فروش چیپ. همچنین چیپ در 80هزارتومان تولید چیپ خام خوش آمدگو و پرداخت 850

 تمام مقاطع موجود می باشد.

                                     

 09109796134: خط ماندگار -: خرج کرد -: تنخواه نشریات توزیع: نام کمیته

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

 . شد خواهد اعالم متعاقبااطالعات بیشتر 

 ایران شورا سهم %65 ،تومان 7.055.682 فروش از حاصل سود تومان، 21.575.000 فروش کل -1: موقت کمیته گزارش خالصه

 -2 .باشد می تومان 1.417.000 نشریات توزیع سهم %20 و تومان 1.058.000 جهانی خدمات دفتر سهم %15 ،تومان 4.580.000

 قیمت گذاری جدید و توزیع نشریات. -3سفارش نشریات از خدمات جهانی به کمیته فرامنطقه. 

 .بهبودی، داشتن حق انتخاب: پرهیز، کارکرد قدم چهار، فرصتهای نیاز به نشریات: موقت کمیته مشکالت

 -: موقت کمیته پیشنهادات

 

 

 

 

 «ایران شورای نواحی گزارش»

 :خط ماندگار -: مبلغ اهدایی البرز: نام ناحیه

 .ندارد: ناحیه دستاوردهای و گزارش

چاپ می شود دفترچه آدرس جلسات که  -2دلیل فروش کتاب الکلیهای گمنام در انجمن و توزیع آن چیست؟  -1: ناحیه مشکالت

 برای عرضه در هر گروه یا فقط برای اطالع رسانی؟

 که اطالع رسان البرز هست اعالم شود. 09384195980در البرز شماره  OAخط ماندگار :ناحیه پیشنهادات

 

 :خط ماندگار تومان 500.000: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه

اصفهان برگزار شد. دوستان  OAبه لطف پروردگار و یاری دوستان گردهمایی چهاردهمین سال  :ناحیه دستاوردهای و گزارش

بهبودی از اقصی نقاط ایران در این جشن با ما همراه بودند، امیدواریم توانسته باشیم گامی در راستای سنت پنجم برداشته باشیم. 

تمام دوستانی که همراه ما بودند. همچنین بازبینی اساسنامه در هیئت مکانی جهت اسکان دوستان در نظر گرفته شده بود، با تشکر از 

  نمایندگان نیز با کمک کمیته طرح و برنامه انجام شد.

 - :ناحیه مشکالت

 -: ناحیه پیشنهادات

 

 



3 

 

 

 

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

 .نفر تازه وارد طی ماه 45ئ  1398آذر  11گروه های اراک چهارده سالگی در  برگزاری سالگرد تولد :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 . -: مشکالت ناحیه

 -: پیشنهادات ناحیه

 

 09109796123 :خط ماندگار تومان 3.700.000: مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه

 .جلسه ساختار برگزار شد 1398آذر  15در تاریخ  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

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

 عدم حمایت از سبد سنت هفتم.  -3ها و ساختار. 

 - :پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان 400.000: مبلغ اهدایی هیأت آنالین: نام ناحیه

با موضوع نقش بهبودی در خدمت جهت کمک به کمیته  1398دی  4برگزاری کارگاه سراسری  -1: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 6پارسی زبانان است( جلسه داخلی و یک جلسه خارجی که برای  14جلسه حضوری و آنالین ) 15اطالع رسانی. این ناحیه دارای 

 جلسه آنالین است.

دیتا در بعضی از گروه  عدم تأمین مودم و تجهیزات مناسب برای دریافت دریافت -2 قطع دو هفته ای اینترنت. -1:  ناحیه مشکالت

 یک مورد ناهماهنگی از سوی مسئول اسکایپ یکی از جلسات. -3  ها.

 برگزاری جلسات قدم پرخوران گمنام و سنت های پرخوران گمنام به صورت آنالین.: ناحیه پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی : کرماننام ناحیه

 -: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 .در شهر زابل جلسه جدیدی آغاز شد و مشکل مکان دارد. نیاز به مجوز فعالیت می باشد:  ناحیه مشکالت

گردن آویز  -3آیا می شود که شورا در دو ماه یکبار برگزار شود؟  -2شماره ثبت چه کاری برایش انجام شده؟  -1: ناحیه پیشنهادات

 سیستان و بلوچستان را هم بنویسید.

 

 -: خط ماندگار تومان 220.000: مبلغ اهدایی گلستان: نام ناحیه

جلسات شهرهای گرگان، گنبد و فاضل آباد برگزار می شود. در این ماه حدود بیست نفر تازه وارد :ناحیه دستاوردهای و گزارش

 داشتیم.

 عدم حمایت سبد سنت هفتم و اعضاکمبود اعضا در شهر گنبد و : ناحیه مشکالت

 - :ناحیه پیشنهادات

 

 

 

 



4 

 

 

 

 -: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه

انتخاب نائب گرداننده انجام شد. چند پست خدماتی نیز هنوز  .آذر برگزار شد 30ساختار در تاری : ناحیه دستاوردهای و گزارش

 برگزار شد. 18:00الی  15:30دی یک کارگاه با موضوع سنت یکم و دوم در ناحیه در ساعت  11خالی است. در تاریخ 

غیر  OAجلسات دوستان در فورمت نود روز به هیچ وجه  -2کمبود خدمتگزار در گروه ها و ساختار ناحیه.  -1:  ناحیه مشکالت

مشکل بزرگ در ناحیه فارس عدم کارکرد اعضا حتی  -3روز را حمایت نمی کنند و همین باعث آسیب زدن به سنت اول می شود. 90

 اعضای قدیمی در مورد سنت ها است.

 گذاری نکنند. از کادر اداری خواهشمندیم که سلیقه ای عمل ننمایند. بنا به مصلحت شرایط موجود تاثیر -1: ناحیه پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی : گرمسارنام ناحیه

مسئول نشریات خیلی بهتر و خوش برخودتر با خدمتگزاران رفتار  -2درخواست کارگاه داریم..  -1: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 .جلسه ی دوم در گرمسار استارت خورده شده )فورمت نود روز( -3کند و پاسخگو باشد. 

 -: ناحیه مشکالت

 -: ناحیه پیشنهادات

 

 «اداری مسئولین گزارش»

 -: خط ماندگار -: تنخواه : رابطین فرامنطقهمسئولنام 

شرح وظیفه سازمان جهانی: هیئت خدمات ملی،  -OA. 2و فروش آنها در جلسات  OAاستفاده از کتابهای مورد تأیید انجمن  -1

درخواست شده که لیست  -4. 9ترجمه کتاب پرهیز و دریافت تنخواه از منطقه  -3بخش پاسخگویی به تلفن می تواند استخدام کرد. 

 لوگوی نشریات تغییر می کند. -5کتاب های ترجمه دشه، آدرس ایمیل و یا لینک جهت دسترسی به کمیته ترجمه. 

 

 -: 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 
 548.000 مانده خزانه  100.000 نشریاتترجمه   500.000 اصفهان
    947.000 تولید نشریات  400.000 آنالین
    400.000 رابطین  3.700.000 تهران

    40.000 کارگاه ها  100.000 فارس
    180.000 خزانه دار  220.000 گلستان
    80.000 کرایه مکان  4.580.000 نشریات

       80.000 سود چیپ
       2.715.000 قبلمانده 
        

    1.747.000 جمع کل  12.295.000 جمع کل
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 "شورا ماه دی کار دستور"

 .معوقه پیشنهادات به رسیدگی( ج امنا هیات انتخاب و اساسنامه بررسی( ب. جلسات برگزاری پمفلت( الف: پیشنهادات به رسیدگی

 "گزارش خاتمه"

 هیات امنا.  -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 04/11/1398 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


