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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 یصبح با خواندن دعا 10:00ساعت و از  فری کنفرانسدر  12/02/1399مورخ  رانیا OAمنطقه  یجلسه شورا هشتمینو  یصد و س

 ینواح ندگانیخدمتگزاران و نما ابیو اعضاء و حضور غ نیگزارش ماه قبل از رابط ی هیدییگرفتن تا OA یخدمات میقدم سوم و مفاه

 . افتیآرامش خاتمه  یدعا خواندنبا  13:00آغاز به کار کرد. جلسه شورا در ساعت 

: قرار شد تمامی کمیته ها و مسئولین اداری که گزارش عملکرد به شورا ارائه کنند، این گزارش عملکرد را قابل توجه خدمتگزاران شورا

 به صورت کتبی از قبل تهیه و به تعداد رابطین پرنیت کرده و در شورا ارائه کنند. 

 کی)هر دو رابط(، اصفهان ) نیساختار آنالرابط(،  کیرابط(، اراک ) کیتهران )هردو رابط(، خراسان )هر دو رابط(، فارس )حاضر ینواح

 شورا حاضر شدند.   یجلسه در  رابط( کیرابط(، گرمسار ) کیرابط(، کرمان )

 تهیترجمه، کم تهیکم ات،ینشر دیتولکمیته کمیته آدرس ها،  کمیته کارگاه ها، کمیته اطالع رسانی،: حاضر یادار نیها و مسئول تهیکم

راس ساعت )هر دو خدمتگزار(، رابطین فرامنطقه )یک نفر رابط داخل ایران( خزانه دار  ،یو سکه، گرداننده، نائب گرداننده، منش پیچ

 در جلسه حاضر شدند.

 «ایران شورای های کمیته گزارش»

 09109796136: خط ماندگار تومان 120.000-: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه کارگاه ها: نام کمیته

 یکارگاه نواح تهیبا کم یهمکار .99 بهشتیتا ارد 98ماه  یاز د یمورد کارگاه آموزش 13 یبرگزار: کمیته گزارش خالصه

کارگاه انجام شده از تمام  یگرداننده برا انتخاب فارس، خراسان، اصفهان(. ،یمرکز هیکارگاه )ناح یبرگزار نهیدر زم رانیا

 12/02/1399 خیکارگاه با موضوع: ارتباط راهنما با رهجو تار یبرگزار از اعضا خدمتگزار. تیو اکثر رانیا ینواح

جلسه آموزش گرداننده  کیو همزمان  نتیجلسه تست پاورپو کیو  یا تهیهر کارگاه دو جلسه درون کم یرابطه با برگزار در

 است. دهیبرگزار گرد یآموزش گزدانندگ یجلسه  10و  یا تهیجلسه درون کم 42موارد  نیانجام شد. با احتساب ا

 : یآت یبرنامه ها

 کرمان. هیبه درخواست ناح رشیکارگاه با موضوع پذ یدوازده گانه، برگزار یسنت ها ،یآموزش یکارگاه ها یبرگزار ادامه

نظم جلسات در  یکارگاه ها، برقرار یا تهی)هاست( درون کم یبانیدر قسمت پشت نیآنال ئتیفوق: ه یکارگاه ها یبرگزار

 نمودند. یبهتر کارگاه ها با ما همکار یکنار ما بودند و در برگزار

 ندارد :کمیته مشکالت

 ندارد: کمیته پیشنهادات

 

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

ترجمه  ندیفرآ -2داده شد  دیتول تهیکم لیو تحو دیرس انیکامال به پا زیترجمه کتاب پره ندیفرآ -1: کمیته گزارش خالصه

مروز در دستور کار ا یترجمه کتاب برا ندیفرآ شروع -3دوم رو به اتمام است  شیرایو oaکتاب دوازده قدم و دوازده سنت 

 امروز یترجمه کتاب برا یخواست تنخواه برا در -4قرار دارد 

 ندارد. :کمیته مشکالت

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

تومان است.  5.705.377تومان است که سود فروش  15.545.000مجموع فروش سه ماهه : موقت کمیته گزارش خالصه

 1.141.075 اتینشر عیتوز تهیدرصد کم20تومان و  855.807 یسازمان جها %15تومان،  3.708.495 رانیا یشورا 30%

 تومان است.

 ندارد: موقت کمیته مشکالت

 ندارد: موقت کمیته پیشنهادات

 

 09194521200: خط ماندگار تومان 20.000: خرج کرد تومان100.000: تنخواه : آدرسهانام کمیته

 به تمامی تماس ها پاسخ داده شده. 1399اردیبهشت  12تا به امروز  1398بهمن  4از تاریخ  :کمیته گزارش خالصه
دریافت آدرسهای نواحی: گرگان، یزد، اصفهان )که مطابق الگو نبود و درخواست داده شد اما  -1 :که انجام شد یامور

بروزرسانی کلیه  -3دریافت بروزرسانی آدرسهای: تهران، خوزستان.  -2دیگر ارسال نشد( و ناحیه تازه تأسیس کرمانشاه. 
عدم پاسخگویی  -4آدرسهای جدید و آدرسهایی که قبال درج شده بود در سایت با هماهنگی و حمایت کمیته وب سایت. 

فایل بروزرسانی شده آدرس های نواحی همراه  -5 مورد(. 2مورد(، یزد )1مورد(، البرز )3مورد(، اصفهان )2نواحی: تهران )

 رانیا OAآدرس است. اما  213تاکنون  تیدرج شده در سا یآمار کل آدرس ها .تاریخچه در وب سایت قرار گرفته
نواحی که هنوز آدرس جلسات  که به علت عدم همکاری برخی نواحی امکان درج نداشتیم. ها جلسه دارد نیاز ا شیب

ارتباط با  -6 مازندران. ارائه نکردند عبارتند از: ارومیه، اصفهان، البرز، بندرعباس، بوشهر، قزوین، کردستان، کیش و
مسئول وب سایت دفتر خدمات جهانی برای پرسش راجع اینکه آیا امکانی جهت درج آدرس جلسات به صورت یکجا در 
وب سایت سازمان جهانی وجود دارد یا خیر که هنوز با توجه به این موضوع پاسخی دریافت نشده است. )به دلیل شیوع 

 2020عطیل است و از طرفی اعضای آن در حال تهیه و تدارک کنفرانس خدماتی سازمان جهانی ت 19-بیماری کووید
درون کمیته ای با مسئولین کمیته های اطالع رسانی و وب سایت. نتیجه  -7 هستند و به ایمیلها پاسخ نمیدهند(.

پی داشت علیرغم  در فری کنفرانس بود که مخالفت شورا را در 16:00الی  15:00برگزاری سه جلسه در هفته در ساعت 
اینکه به طور غیر رسمی در گروه مرتبط با شورای منطقه ایران بارها درخواست شده بود که این مهم انجام گردد. بنابراین 

 این کار تیمی و کمیته ای علی رغم نیاز اعضای مختلف به کار خود پایان داد.
اینکه فراتر از اساسنامه خود خدمات ارائه کرده اعالم  کمیته آدرس های شورای منطقه ایران، مراتب عذرخواهی خود را از

میدارد و حتما در چارچوب اساسنامه اعالم شده در روز انتخاب این کمیته عمل خواهد کرد و فراتر از آن نخواهد رفت. 
 مگر با تصمیم رسمی رابطین شورای منطقه ایران. 

آدرس ها اجازه دارد تا  تهیکم ایدارند، آ هیبه نشر ازیکه جلسه وجود ندارد ن ییاعضا در شهرها یبرخ -1: کمیته مشکالت
 ر؟یخ ایکل ارسال کند  اتینشر تهیکم یاعضا با همکار نیا یرا برا اتینشر

گروه  نیارائه شده. ا یهست اما در آدرس اصفهان و هم در مرکز گانیهست که در گلپا یمرکز هیگروه در ناح کی -2
 ؟است مربوط هیبه کدام ناح

، پیشنهاد میگردد که شورا یک الحاقیه ایجاد کرده و به رسمیت بشناسد تا نواحی دیجد ینواحبرای  :کمیته پیشنهادات
 .جدید بهتر از حقوق خود آگاه شوند
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 «ایران شورای نواحی گزارش»

 -: خط ماندگار تومان 1.300.000: مبلغ اهدایی هیأت آنالین: نام ناحیه

 رانیا نیآنال ندگانینما ئتیه ۀجلسات برگزار شد یمجموع گزارش ها :ناحیه دستاوردهای و گزارش

 نیفرورد و اسفند –بهمن  یماه ها در

  خیتار در

  17/11/1398  بهمن .1

  15/12/1398  اسفند .2

  21/01/1399  ماه نیفرود .3

  قهیدق 1:30به مدت  15:00پنجشنبه هر ماه رأس ساعت  نیسوم در

 کنفرانس برگزار شده اند یو فر پیاسکا طیدر مح که

 ***ندگانینما ئتی***خدمتگزاران ه

 – نیو آموزش آنال یبانیو پشت یاطالع رسان تهیکم –گرداننده، منشی، خزانه دار (  بی) گرداننده، نا یادار نیمسئول شامل

 گروه ها ندگانینما بیو نا ندگانینما –با شورا  نیآنال نیرابط – اتیکارگاه و مسئول نشر تهیکم

   نیآنال هیجلسات ناح یدر هنگام برگزار 

 ن،یآنال ئتیه یاز گروه ها ندهینما  8:  1398بهمن ماه  در

 ن،یآنال ئتیه یاز گروه ها ندهینما 6:  1398اسفند ماه  در

 شرکت داشته اند.  نیآنال ئتیه یاز گروه ها ندهینما 10:  1399ماه  نیفرورد در

 ***ندگانینما ئتیجلسه ه ی***نحوه برگزار 

 .دیآرامش و سنت ها آغاز گرد یجلسه با خواندن دعا  •

 .ندگانینما ئتیخواندن گزارش جلسه قبل توسط منشی ه  •

 .ندگانینما ئتیاعضاء توسط گرداننده ه ابیحضور و غ  •

 .یبه صورت کتبی و شفاه یادار نیارائه گزارش مسئول  •

 .یبه صورت کتبی و شفاه اتیارائه گزارش مسئول نشر  •

 .یها به صورت کتبی و شفاه تهیارائه گزارش کم  •

 .یگروهی به صورت کتبی و شفاه نیب ندگانیارائه گزارش نما  •

 .یارائه گزارش خزانه دار به صورت کتبی و شفاه  •

 
 ************نیبهمن، اسفند و فرورد یدر ماه ها یخدمات یها تهی************گزارش کم

 ***نیآنال هیناح یبانیو پشت یاطالع رسان تهی*گزارش کم**

 1398بهمن  گزارش

 : تیفعال سطح

 لیذ بیبه ترت پینرم افزار اسکا قیاز طر یو خارج یداخل یجلسه هفتگ 21از  یبانیو پشت یاطالع رسان     •

 نیآنال جلسه 6     •زبانان(  یمختص پارس یجلسه خارج 1و  یجلسه داخل 14) نیو آنال یجلسه حضور 15     •

 مشکالت و چالش ها 

 کماکان در بعضی از گروه ها وجود دارد.  تایو ارسال د افتیمناسب در زاتیمودم و تجه نیعدم تأم •

 .پیاسکا یناآشنا به فضا یاز اعضا یشب توسط بعض یها مهیموقع و بعضاً در ن یتماس ب •

 امیدر ا یدو جلسه هفتگ تیپرشدن ظرف میکه با آن روبرو شده ا یاز مشکالت دلخواه یکی یبا کمال خرسند •

 است. نیآنال یرشد روز افزون و استقبال اعضاء از جلسه ها انگریپنجشنبه و جمعه است که نما
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 اقدامات انجام شده 

 ساماندهی و بروز رسانی کانال تلگرام •

نین ساعات برگزاری جلسه ها بصورت روزانه از طریق اطالع رسانی به هنگام و جامع از برنامه های انجمن و همچ •

 کانال تلگرام

 زدی یمخصوص خانم ها سیجلسه تازه تأس یبانیدر پشت یو هماهنگ یهمکار •

 جلسه حضوری و آنالین داخلی 16همکاری و هماهنگی پشتیبانی و ارائه سرویس در  •

 ی و آنالین خارجیجلسه حضور 1همکاری و هماهنگی پشتیبانی و ارائه سرویس در  •

 جلسه آنالین 6همکاری و هماهنگی پشتیبانی و برگزاری  •

 طراحی برخی از اطالعیه های کمیته با استفاده از مؤلفه های گرافیکی مناسب •

 صدور اطالعیه های هشدار دهنده و طراحی مناسب آن جهت انتشار در کانال ها و جلسه ها •

 اطالع رسانی به هنگام و جامع از برنامه های انجمن و همچنین ساعات برگزاری جلسه ها •

 اسکایپ و ارائه رهنمودهای الزم به ایشان. یکلیه اعضا در فضا یپاسخگویی و خدمات رسانی به موقع برا  •

شده و مخصوص آموزش  یکه کامالً بوم پیبا عنوان آموزش اسکا  pdfبا فرمت  یتهیه، تدوین و طراحی دیجیتال •

 باشد. یانجمن پرخوران گمنام م یاعضا

 یاصل گمنام تیبا رعا شیزبانان اتر یجلسه پارس یجهت معرف یآگه یو طراح هیجهت ته یو هماهنگ یهمکار •

 شیاتر انیرانیتلگرام ا یجهت انتشار در گروه ها و کانال ها

 پیاسکا یجلسه ها QR codeو  یجلسه ها ، برنامه هفتگ ستیل یبه روز رسان •

 همکاری و هماهنگی پشتیبانی و سرویس دهی و ایجاد ساز و کار مناسب در برگزاری کارگاه ها •

کنفرانس با توجه  یدر خصوص نرم افزار فر قیبا هدف تحق یکارگروه لیو تشک هیاول یتدارک ساز و کارها یبررس •

نرم  نیبا ا سیتازه تأس یاز جلسه ها یکی یبانیجهت پوشش و پشت یزیو برنامه ر پینرم افزار نسبت به اسکا نیا یایبه مزا

 ندهیافزار ظرف دو هفته آ

 برنامه های آتی 

 کنفرانس یآن با نرم افزار فر یبانیو پشت سیتازه تأس یاز جلسه ها یکیاستارت  •

ورد استقبال با تعداد م یجلسه ها یبانیپشت یبرا پیبرنامه اسکا یکنفرانس به جا ینمودن برنامه فر نیگزیجا •

 . شتریب یاعضا

 pdfکنفرانس با فرمت  یآموزش فر لیفا هیته •

 کنفرانس یفر ییدئویو لیفا هیته •

آنالین و آشنایی  یتهیه فایل ویدئویی با موضوع آموزش نرم افزار اسکایپ با هدف سهولت حضور افراد در جلسه ها •

 حضور در جلسه شنهاداتِیبا اصول و پ

درون کمیته ای آنالین با حضور مسئولین اسکایپ کلیه گروه ها و دریافت پیشنهادات و نقطه  یبرگزاری جلسه ها •

 نظرات ایشان

و جمع  نیآنال یتهیه فرم های نظرسنجی، پیشنهادات و انتقادات جهت کلیه اعضای شرکت کننده در جلسه ها  •

 نیآنال هیاحن ئتیآوری و جمع بندی این موارد جهت انعکاس به ه

 :1398اسفند  گزارش

در  تهیکم یتوسط بازو نیآنال یفضا یبانیو پشت یاطالع رسان تهیگزارش کم یاطالع رسان تهیتوجه به انصراف مسئول کم با

 قرار گرفت. نیآنال ئتینائب گرداننده جهت ارائه به ه اریاخت

 �� هیاطالع��
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 یها تهیکم نیو مسئول ئتیه نیرابط ندگان،یو نظر به اجماع اکثر نما ن،یآنال هیناح ئتیاتخاذ شده در ه ماتیتصم رویپ

 یاضطرار طی) با توجه به شرا رانیمختلف در سطح ا ینواح یاز گروه ها یحداکثر تیجهت حفظ استقالل و حما ،یخدمات

 : دی، لذا مقرر گرد ردیصورت پذ ریها اقدامات ز سنتقدم ها و  ،یاصول روحان تیرعا با(  19 – دیکوئ

در صورت  ینواح نیرابط یبا هماهنگ ندینما یم تیفعال نیآنال_ یحضور یکه در فضا ییگروه ها هیمحترم کل ندگانینما ��

 ازیمورد ن سیشرح سرو خ،یبا ذکر تار نیآنال ئتیه یبه سه تن از اعضا یبا ارسال درخواست کتب لیذ سیبه ارائه سرو ازین

 . ردیتا بر آن اساس اقدامات الزم صورت پذ ندیگروه خود را اعالم نما

 یاطالع رسان تهیکم یبانیپشت میجلسات از ت یبانیاز خدمات پشت یبرخوردار  ��

 نیجلسات آنال یبانیو پشت یاطالع رسان تهیجلسات ،کارگاه ها و ... در کانال کم یو اطالع رسان هیاطالع درج  ��

oairanir@ 

 ادشدهی یِ ها سیسرو یبه برخوردار ازیمحترم گروه ها، دال بر عدم ن ندگانینما یاز سو است عدم ارسال درخواست یهیبد ❗

 خواهد بود.

 @oairanirانجمن پرخوران گمنام  نیجلسات آنال یاطالع رسان کانال

 1399 نیفرورد

 یمجاز یفضا یبانیو پشت یاطالع رسان تهیمسئول کم یادار یدر جلسه برگزار شده  هیناح ئتیدر ه 04/01/1399  خیدرتار

 .دیانتخاب گرد

 : تیسطح فعال 

 تهیکم یاعضا یاپ براگروه واتس کی لیتشک -1

  یاتهیجلسه درون کم نیاول یبرگزار 07/01/1399شنبه  -2

 کنفرانس،یو فر پیاسکا یهابانیمسئول پشت پ،یآموزش اسکا پ،یاسکا نکی)ساخت ل پیانتخاب خدمتگزاران اسکا -3

 (بانیبا خدمتگزاران پشت یو هماهنگ هابانیاپ پشتگروه واتس ریمد

 کنفرانسیفر یها در فضاپمفلت یو بارگزار نکیو ساخت ل نیآنال یدرفضا کنفرانسیانتخاب خدمتگزار آموزش فر -4

 شونیحضور جلسات 19  – دیکوئ یاضطرار تیوضع لیکه به دل ییهاگروه ندگانیاز نما یکتب یهادرخواست افتیدر -5

ساخت  یالبرز برا هیو ناح هیمانند اصفهان، همدان، تهران، قم، اروم  یو درخواست کمک داشته اند از  نواح دهیگرد لیتعط

  نیآنال هیدرکانال ناح هیو ارسال اطالع یبانیو پشت نکیل

 نیآنال یجلسات آموزش یبرگزار یبرا کنفرانسیو فر پیانتخاب خدمتگزار هماهنگ کننده با مسئوالن آموزش اسکا -6

و درخواستشان در  لیبا توجه به تما OAخدمتگزاران و اعضاء محترم  یبرا کنفرانسیفر یجلسات آموزش یبرگزار  -7

آموزش  11/01/1399 خیجلسه در تار کیعالوه بر آن  21/01/1399 یال 09است  رفتهیانجام پذ یسه جلسه به صورت متوال

  پیاسکا طیدر مح پیاسکا

 جمعه شب ها نیاز لغزش آنال یگروه فرمت بهبود یدهنده  لیاز اعضاء تشک یبانیو پشت یبرگزار -8

 .باشدیجلسه م 10هستند؛  نیآنال ئتینظر ه ریز میشمار جلسات برگزار شده در هفته که مستق -9

 تهیکم یرو شیخدمات درپ 

 OA یآموزش دفترچه اطالع رسان -1

کامل، اقدام خواهد  یو بعد از بررس باشدیم یدرحال بررس یان آذرجلسات مشارکت آزاد به زب یدرخواست برگزار -2

 شد.

 تومان تنخواه 200،000 درخواست

 
 

 ***نیکارگاه آنال تهی***گزارش مسئول کم
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 یاضطرار تیمنطقه با توجه به وضع یشورا یکارگاه ها تهیبرگزار شده توسط کم یکارگاه ها یدر تمام یبانیو پشت یهمکار

 نیآنال ئتیجلسات ه یدرخواست یکارگاه ها یبرگزار یبرا تالش در و  19 – دیکوئ

 یکارگاه ها تهیکم یبانیو پشت یمنطقه بوده و با همکار یشورا یکارگاه ها تهیتوسط کم لیبرگزار شده ذ یکارگاه ها هیکل

 نیآنال هیناح

 1398بهمن  گزارش

 – OAدر  یعملکرد گروه ریخدمت و تأث تیاهم  – 22:30 یال 21:00 ساعت از –  02/11/1398چهارشنبه  -1

 پیاسکا طیدر مح یبرگزار

 پیاسکا طیدر مح یبرگزار – کی سنت  – 15:30 یال 14:00 ساعت از –  17/11/1398پنجشنبه   -2

 1398اسفند  گزارش

 14 هیـه کارگـاه  ناحکمیت درخواست به –امروز  یبرا فقط  – 15:30 یال 14:00 ساعت از –  23/12/1398جمعه  -1

 پیاسکا طیدر مح یبرگزار – رانیمنطقه ا یکارگاه شورا تهیکم ی)اراک( با همکار

 پیاسکا طیدر مح یبرگزار –مشارکت  حیصح نحوه  – 22:30 یال 21:00 ساعت از –  24/12/1398شنبه  -2

( که بعد از جلسه  میگروه کودک و نوجوان ) به صورت پانتوم یبرا یشینما کارگاه  – 27/12/1398سه شنبه  -3

 ( نیآنال هیکارگاه ناح تهی) توسط کم پیاسکا طیدر مح یبرگزار – 00:30 یال 22:30 ساعت از –برگزار شد  شانیبهبود

 .کنفرانسیفر طیدر مح یبرگزار – دوم سنت – 22:30 یال 21:00 ساعت از – 28/12/1398چهارشنبه  -4

 1399 نیفرورد شگزار

 لیو به دل کنفرانسیفر طیدر مح یبرگزار – سوم سنت – 22:30 یال 21:00 ساعت از – 06/01/1399چهارشنبه  -1

 منتقل شد. پیاسکا طیبه مح یبروز مشکل

کارگاه  ی تهیتوسط کم یکارگاه آموزشی اطالع رسان یبرگزار – 16:00 یال 14:00 ساعت از – 08/01/1398جمعه  -2

جهت  رانیمختلف سراسر ا ینواح نیجلسات آنال یبانیو پشت یبرگزار ،یمنطقه جهت راه انداز یشورا یاطالع رسان تهیو کم

 .کنفرانسیفر طیدر مح یبرگزار – نیجلسات آنال یایو مزا ینواح یخدمتگزاران و اعضا

 نیآنال یو مؤثر در فضا نینو یگردانندگ یآموزش کارگاه – 15:30 یال 14:00 ساعت از – 11/01/1399دوشنبه  -3

 . کنفرانسیفر طیدر مح یبرگزار –

 .کنفرانسیفر طیدر مح یبرگزار – چهارم سنت – 15:30 یال 14:00 ساعت از – 13/01/1399چهارشنبه  -4

موجود،  طیو چگونه در شرا ست؟یچ زیپره یآموزش کارگاه – 12:00 یال 10:00 ساعت از – 15/01/1399جمعه   -5

منطقه  یکارگاه شورا تهیکم یخراسان با همکار هیناح  کارگـاه کمیتـه درخواست به – م؟یکنیرا حفظ م مانیو بهبود زیپره

 .کنفرانسیفر طیدر مح یبرگزار – رانیا

 .کنفرانسیفر طیدر مح یبرگزار – پنجم سنت – 15:30 یال 14:00 ساعت از – 20/01/1399چهارشنبه  -6

 تنخواهتومان  200،000 درخواست

 ***اتی***مسئول نشر

 :1398 بهمن

 رو نداشتند اتیقبول خدمت در قسمت مسئول نشر یکس

 :1398 اسفند

 .دیماه انتخاب گرد نیدر ا نیآنال اتینشر مسئول

 :1399 نیفرورد

را به طور مثال از مشهد و تهران داشته اند  اتیو درخواست نشر یتماس تلفن نیماه چند کی یدر ط نیآنال اتینشر مسئول

 و ارسال کرده است. هیگروه ها ته ریسا اتیموجود نبوده و از نشر اتینشر نیکه ا ه؛یو مخصوصاً کتاب پا
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پاسخ  شانیگذاشته اند و ا انیرا در م اتینشر هیاعضاء جهت ته ازیشورا منطقه تماس گرفته اند و موضوع ن اتیمسئول نشر با

 نیآنال یتازه وارد در گروه ها ادیتعداد ز لیبه دل ی. ولدیها بدههمان شهر خودشان را به آن اتیشماره مسئول نشردادند: 

 .میدار اتینشر یبرا یادیدرخواست ز

 ***1***گزارش رابط شماره 

 در شورا یتبادل نظر و هماهنگ یشد برا جادیگروه ا کیواتساپ  در

 شورا اعالم کرد: گرداننده

 شانیهادهیبه بدنه ساختار پرخوران وصل شد و بعد از اتصال هر ماه دو رابط به شورا فرستادند؛ ا عیاز ابتدا سر نینالآ هیناح

، خدمات به موقع و  یکنون یاضطرار طیمدت و خصوصاً شرا نیرا اعالم کردند، هر ماه اعانه به شورا داشته اند و درطول ا

 تیو حما یبانیپشت نیها و جلسات آنالجلسات ،کارگاه یخدمتگزاران از برگزار یبه خوب واست  ریمؤثر داشتن که قابل تقد

 کردند.

 تیبه حما ازیکند که ن یجلسه خود را برگزار م پیاسکا قیاز طر رانیا یماه، شورا بهشتیجمعه ارد نیخدا در اول دیام به

 باشد. یخزانه شورا م

 یخود را برا یآمادگ نیآنال هیناح 2و  1 نیکنند رابط یراه انداز یو مجاز نیآنال یزمان شورا جلسات خود را در فضا هر

 جلسات اعالم کرده اند و در گروه واتس اپ شورا منطقه حضور دارند. نیحضور در ا

 ***گزارش خزانه دار***

که برگزار  یجلسه ا نیباشد که در اول یم الیر 13،000،000منطقه  یجهت کمک به خزانه شورا نیآنال هیناح یاهدائ مبلغ

 گردد. یم زیگردد به حساب خزانه دار شورا وار

 ***ندگانی***گزارش نما

)  نیبهمن، اسفند و فرورد یکنفرانس( ماه ها یفر ی)خصوصاًدر فضا یشرکت کننده در هر جلسه بهبود یاعضا نیانگیم

 نفر بوده است. 75 یال 65داد گروه ها حدوداً تع ندگانینما توسط شده اعالم(  19 – دیکوئ یاضطرار طیشرا

 نفر بوده است. 5در هر جلسه حدوداً  نیتازه وارد نیانگیم

به  ییاصول دوازده قدم و دوازده سنت و استفاده از سخنرانان و خوش آمد گو تیجلسات سر وقت و با نظم و با رعا هیکل

و اعضاء توسط  نیبه تازه وارد ییخدمت و راهنما قهیدق 20 یال 15و بعد از هر جلسه  دهیاعضا شروع و سر وقت به اتمام رس

 است. دهیمهماندار جلسه انجام گرد

 یاز آدرس و زمان برگزار قیاطالع دق یبرگزار خواهد شد و برا 18/02/1399 خیدر تار نیآنال هیناح ئتیه ندهیآ جلسه

 .دیمراجعه فرمائ نیآنال ئتیه یبه کانال اطالع رسان نیآنال یجلسات گروه ها

 

 09185994374 :خط ماندگار تومان. 340000: مبلغ اهدایی راک: انام ناحیه

روز 16 رآس ساعت 99در سال  رانیا 14 هیناح نیآنال OA ندگانینما ئتیجلسه ه نیاول :دستاوردهای ناحیهگزارش و 

  .دیماه شهر اراک برگزارگرد نیفرود26دوشنبه 

 یبرگزار -3 در شهر همدان  نیجلسه آنال کی یبرگزار -2. در شهر اراک نیجلسه آنال کی یبرگزار -1دستاوردهای ما: 

 .نیبه صورت آنال ندگانینما اتیجلسه ه یبرگزار -4 در شهر قم  نیچند جلسه آنال

 ندارد  :مشکالت ناحیه

 ندارد: پیشنهادات ناحیه
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 09172049282: خط ماندگار تومان 250000: مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه

شده است و  لیجلسات ما هم طبق معمول همه جلسات تعط هیکرونا کل یماریبا توجه به ب :ناحیه دستاوردهای و گزارش

جلسه فرمت  کیداده و  تیادامه فعال نیبصورت آنال شدهیبرگزار م میو ن 4فقط جلسه فرمت نود روز که شنبه ها ساعت 

خود را آغاز  تیکرده بود که از اول اسفند ماه فعال تیشروع بفعال 6سه شنبه ها ساعت  نیو آنال یروز هم بصورت حضور 90

 خود را ادامه دادند  تیفعال نیکرده بود که کرونا مانع ادامه آن شد اما بصورت آنال

زوج ساعت  یو  روزها میو ن 10شب تا  9ساعت  کشنبهی یزهاشد  رو یراه انداز نیبصورت آنال زیدو جلسه مشارکت آزاد ن و

  باشدیم یشب در حال برگزار 12تا  11

با موضوع  دیبرگزار گرد یفارس کارگاه هیدر ناح رانیکارگاه منطقه ا تهیکم یبا همکار نیفرورد 29 خیضمن در تار در

 .را دارم رانیمنطقه ا یکارگاه شورا تهیرا از مسئول کم یکه کمال سپاسگزار اتینشر

 خدمتگزاران سپاسگزارم یزحمات همگ از

 ندارد  :ناحیه مشکالت

 ندارد : ناحیه پیشنهادات

 

 09156170790: خط ماندگار : مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه

به  یرا نیکه رابط ادمهیامروز.صحبت شد  یکه در رابطه با ترجمه کتاب فقط.برا یدر جلسه ا: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 مشخص نشد .  یامروز.باشه اما مبلغ یبا ترجمهوفقط.برا تیدادن که الو نیا

 .شهیچقدر م بکتا نیترجمه ا نهیبگن هز کمیته ترجمه

زوج شبا  یفرد و جلسه روزها یدادن اگه امکان داره دوتا جلسه ثابت مثال جلسه حرکت صبح روزها شنهادیدوستان پ -1

 برگزار بشه . نیثابت  بصورت آنال میتا کیدر 

با مشکل جا  شهیو جلسات هم باشدیبسته م یخیجلسات تا چه تار ستیکرونا مشخص ن روسیبخاطر و نکهیباتوجه به ا -2

دادن سبد  شنهادیلذا دوستان پ میباش یخوشنام نیدر اجتماع مساجر دیطبق سنتها ما با یرفط ازو مکان مشکل دارن و 

 یاز جلسات تیحما یشود برا یورآو جمع  تیحما هیناح ندگانینما ئتیه ایها  تهیکم ایود گروهها سنت هفتم توسط خ

 باشدیم یو سبد آنها خال لیچرا که االن دو ماهه که جلسات تعط مشکل دارند. طیشرا نیمکان در ا هیپرداخت کرا یکه برا

 .مکان مشکل دارن هیپرداخت کرا یو برا

 تیسبد سنت هفتم را حما دیبا موضوع چرا و چگونه با یکارگاه یخراسان اقدام به بر گزار نیآنال تهیراستا کم نیهم در

  کندیکرد برگزار م

 کرده است. 17یال15ساعت  بهشتیارد 16شنبه  سه یبرگزار خیتار

 ندارد  :ناحیه مشکالت

 ندارد: ناحیه پیشنهادات
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 «اداری مسئولین گزارش»

 -: خط ماندگار -: تنخواه خزانه داران: نام مسئول

 : خالصه گزارش

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

  
هادریافت هاپرداخت  تومان   تومان توضیحات  تومان 

 10.839.000 مانده خزانه     1.300.000 آنالین

       3.500.000 تهران

       250.000 فارس

       400.000 گلستان

       200.000 اراک

       620.000 یزد

       3.700.000 نشریات

       4.023.000 مانده قبل

        

 جمع کل
13.993.00

0 
 جمع کل 

3.154.00

0 
   

 

 -: خط ماندگار -: خرج کرد -: تنخواه رابطین فرامنطقه: نام کمیته

انجمن  9در منطقه  رانیا یمل یخدمات ئتیبه نام ه دیجد یخدمات ئتیه کی 2019. از ماه دسامبر 1: کمیته گزارش خالصه

به انجمن پرخوران گمنام  یاز طرف دفتر خدمات جهان دیستیتنها ن گرید -دیخوش آمد امیپرخوران گمنام جهان ثبت شد وپ

 لیو پس از تکم افتیدر یدوم( از دفتر خدمات جهان شیرای)وزی. فرم درخواست تنخواه ترجمه کتاب پره2 .دیاعالم گرد رانیا

شده وبه دفتر خدمات  لیامروز تکم یچاپ کتاب برا یبرا 2سنسی. فرم ال3 .دیارسال گرد یمجددا به دفتر خدمات جهان

 شودیبرگزار م 2020آگوست  22-20 خیدر تار کایامر دایفلور -در اورالندو یخدمات جهان شی. هما4 ارسال شد. یجهان

 هی.اسکن جلد کل6 (.09987)یخدمات جهان تیدر سا رانی. شماره ثبت گروه ا5 .ییروشنا رامونیسال پ 60 شیعنوان هما

درخواست شده است  رانیاز گروه ا 9. از طرف منطقه7 ترجمه قرار گرفت. تهیکم اریدر اخت رانیترجمه شده گروه ا اتینشر

 کند. شیرایزبان را و یفارس سیتازه تاس یبه گروه ها ییکه متن خوش آمد گو

 ندارد :کمیته مشکالت

 ندارد: کمیته پیشنهادات

 "شورا ماه دی کار دستور"

 .معوقه پیشنهادات به رسیدگی( ب امنا هیات انتخاب و اساسنامه بررسی( الف: پیشنهادات به رسیدگی

 "گزارش خاتمه"

برگزار  1399تیرماه  6در خرداد ماه به دلیل ماه مبارک رمضان و طبق اساسنامه شورا برگزار نخواهد شد و در  شورا بعدی جلسه

   .اطالع رسانی خواهد شد خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا

 ایران OAمنطقه  شورا منشی تشکر با


