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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

صبح با خواندن دعای قدم سوم و  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  02/08/1399ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه ومین سچهل و صد و 
گرفتن تاییدیه ی گزارش ماه قبل از رابطین و اعضاء و حضور غیاب خدمتگزاران و نمایندگان نواحی آغاز به کار کرد. جلسه  OAمفاهیم خدماتی 

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:00شورا در ساعت 

(، اصفهان )یک رابط(، دو رابط)یک رابط(، ساختار آنالین )  مرکزیتهران )هردو رابط(، خراسان )هر دو رابط(، فارس )یک رابط(، : حاضر نواحی
 جلسه ی شورا حاضر شدند.  ر دیک رابط( ناحیه گیالن ) ( و، ناحیه البرز )یک رابطخوزستان )یک رابط( ،(دوم رابطکرمان )

 سه حاضر شدند.در جل و کمیته موقت ثبت فرامنطقهرابط ، خزانه دار ،گرداننده ،ترجمهکمیته ها، کمیته آدرس : کمیته ها و مسئولین اداری حاضر
 کمیته تولید نشریات در انتهای جلسه برای دقایقی حضور داشتند.

 «گزارش کمیته های شورای ایران»

 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان100.000: تنخواه فضای مجازی و آدرسها: نام کمیته
تا امروز به تماس ها پاسخ داده شده. تماس  142شماره  یپس از شورا 1399مهر  05 خیاز تار  رساندیبه استحضار م: خالصه گزارش کمیته

 راتییتغ نیدرج روزانه آدرس جلسات با آخر  -1 که انجام شد: یاز دست رفته هم مجدد تماس گرفتند پاسخ داده شده است. امور  یها
درج  -2 .گریکدیو بانوان از  انیآدرس جلسات با عالمت آقا کیشد با تفک اعالم یآدرس نواح یها تهیکه توسط کم ییها یو بروزرسان
 بایپوشش دادن تقر  لیبه دل اتیاعضا به خواندن نشر  قیجهت تشو هیروزانه نشر  یخالصه از بخش ابتدا ی)قسمت یبهبود یروزانه آوا
 هیمورد، ناح کی نیمحترم آنال هیدرخواست شد )ناح یدرج کارگاه ها -3 .رانیا OAمنطقه  ی( در کانال شوراه ینشر  نیدر ا اتیتمام نشر 

نفر به  1700کانال از  یتعداد اعضا شیافزا -4 .رانیا OAمنطقه  یمحترم تهران دومورد( در کانال شورا هیمورد، ناح کی یمحترم مرکز 
روز تولد به  ریبه همراه تصو یکیشکل گراف کیهر روز با  یانجمن و طراح سیانجام روزشمار ده روزه تا سالروز تاس -5 نفر. 1800از  شیب

 رانیا یمنطقه ا یدر گروه واتس اپ مختص به شورا نیرابط یمتن که به اطالع تمام کیاعضا همراه با  یجهت آگاه یکیصورت گراف
کرده  تیعضو دارد. اقدام به فعال740از  شیمنطقه که در حال حاضر با اعالم در کانال ب یشورا نستاگرامیصفحه ا یراه انداز  -6 .دیرس

 142درج گزارش  -8 .تیوب سا یقبل تهیبا اطالعات کامل از کم تیوب سا لیتحو -7 رسان باشد. امیپ نیدر ا یرسان امیتا کمک به پ میا
 انجمن. تیدر وب سا رانیشورا منطقه ا

کمیته با وجود درخواست چندباره در گروه هماهنگی مرتبط با عدم هماهنگی آدرس های نواحی جهت برگزاری درون   :مشکالت کمیته
 آدرس جلسات.

ثبت آدرس جلسات ایران )چه مجازی و چه حضوری( در وب سایت دفتر خدمات جهانی را لطفا شورا مشخص کند.  :پیشنهادات کمیته
 طی هماهنگی با سازمان جهانی آماده دریافت لیست آدرسها هستند.

 

 -: خط ماندگار  0: خرج کرد -: تنخواه ثبتموقت : نام کمیته
 پیگیر موارد ثبت هستیم و یکسری موارد نامه نگاری بوده که در حال انجام هست.: خالصه گزارش کمیته

 

 -: خط ماندگار 91.000: خرج کرد -: تنخواه موقت توزیع نشریات: نام کمیته
 رانیمنطقه ا یسهم شورا %65تومان است.  3.141.022 اتیکه سود نشر تومان بوده  7.819.500مجموع فروش : خالصه گزارش کمیته

 .تومان است 628.204 اتینشر  عیتوز  تهیدرصد کم20تومان و  471.153 یسهم دفتر خدمات جهان %15تومان،  2.041.664
 

 -: خط ماندگار تومان 146.000: خرج کرد -: تنخواه ترجمه و ویراستاری: نام کمیته
 محترم داده خواهد یشورا لیقرار دارد و در اواخر آبانماه تحو یانیدر مراحل پا دیجد شیرایکتاب دوازده_دوازده و: کمیتهخالصه گزارش 

در  نیوارد تازه موقت، دوازده روز اول یو بروشور راهنما یاه به مجامع حرف یالع رسانطا یراهنما ی امروز و کتابچه ی. کتاب براشد
 .زیکتاب پره ییچاپ نها یو گرداننده برا دیتول تهیبا کم یهماهنگ ی جلسه یبرگزار  .باشندیحال ترجمه م

 ندیفرآ تمام تومان بابت ونیلی: جمعا مبلغ ده مزیکتاب پره یها نهیهز  اتیجزئ ی خراسان درباره ی هیدر خصوص سوال رابط ناح
 یسیانگل ی کلمه 250 هر :است شرح نیکه بد دهیگرد افتیاز خزانه دار با ارائه فاکتور در  شیپ کسالی یبه فارس زیبرگردان کتاب پره

 یسیانگل یراستار یو، تومان 2.640.000هر صفحه دوازده هزار تومان/ جمعا:  ترجمه صفحه 200 تعداد صفحه محسوب شده است. کی
 300.000جلد/  یطراح، تومان 2.200.000تومان/  10.000هر صفحه  یفارس یراستار یو، تومان 3.300.000تومان/ جمعا:  15.000هر صفحه 

دو مرحله از کتاب و  نتیپر  چک، تومان 700.000است/  زیهر داستان که در کتاب پره یدیجمالت کل یکادر برا یو طراح پیتا، تومان
 می شود. تومان10.000.000کل:  معکه ج تومان700.000 /یصفحه و فهرست بند یطراحو  تومان 160.000جلد کتاب/ 

 98از بهمن ماه  نترنتیشارژ تلفن و ا نهیهز تومان  11.000 مترجم به شهر آبادان یبرا یاطالع رسان یارسال کتابچه راهنما: ها نهیهز 
 باشد.تومان می  146.000جمع کل هزینه ها که  تومان 135.000تومان جمعا  15.000ماه میانگین ماهی 9نشده که  افتیتاکنون در 

 



2 
 

 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار تومان 420.000: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
 تهیتوسط کم ی"از کجا شروع کنم؟" به زبان فارس ای?" Where do I start" هینشر  شیرایمکاتبات مربوط به و -: خالصه گزارش کمیته

 یبه دفتر خدمات جهان PDFشود و پس از آن  ینیو بازب شیرایترجمه و تهیتوسط کم هینشر  نیشد که ا یر یگ میتصم. رانیترجمه ا
  آن به فروش برسد. یکینسخه الکترون یخدمات جهان تیسا قیاز طر  ایو  رانیا تیوب سا قیاز طر  ایارسال شود و 

 هینشر  نی"، انیموقت: دوازده روز اول تازه وارد انی"راهنما ای" و Temporary Sponsors: New comers first twelle days" هینشر  -
راهنما اطالعات الزم را از  کیکند با  یعضو تازه وارد کمک م کیاست که به  یترجمه، ترجمه شده است که شامل مطالب تهیتوسط کم

 یتواند به عنوان راهنما یموقت م یراهنما نیا تیرا درک کند و در نها یبرنامه بهبود کیکند و مفهوم  دایپ OA یقدم 12 یبرنامه 
و اعضا  ردیگیقرار م رانیا تیسا یبه رو هینشر  نیا کند. دایپ یدیجد یبه تازه وارد کمک کند تا راهنما نکهیا ایآن فرد باشد و  یدائم

شود که پس از  ی?"  مرتبط مWhere do I start" هیبه نشر  هینشر  نیمطالب ا یدانلود کنند. البته محتوا گانیتوانند آن را به را یم
 قابل کاربرد است. یبه راحت ه،ینشر  نیترجمه و اماده شدن ا

 Visitorفرا منطقه به عنوان  یو بازو ندهیشد و احسان به عنوان نما لیتکم 9منطقه  انهیسال شیمربوط به ثبت نام در هما یفرم ها -
 شرکت خواهند کرد. شیدر هما

 فرامنطقه قرار گرفت. اریبه طور خالصه ترجمه و در اخت 9منطقه  شیمربوط به شرکت در هما یفرم ها -
 :رانیدر گروه ا یفارس - یسیمربوط به استفاده از واژه نامه دو زبانه انگل نیدر رابطه با قوان یکسیلیمکابته با خانم واس -

. طبق در اختیار باید داشته باشدسند را  نیاست که ا یتنها سازمان OAو موسسه ی باشد  یم OA دییمورد تا هینشر  کی OAنامه  واژه
 یها و متن ها لیهست )فا oa.org تیوب سا یکه بر رو یتوانند هر نوشته چاپ یم  OAثبت شده  OA یگروه ها یقانون: همه 

ارسال کند. در  WSO بهآن را  تالیجیاز نسخه د یکپ کی دیکند با یکه ترجمه م یقابل دانلود( را بدون کسب مجوز ترجمه کند و گروه
موجود ندارد. چرا که واژه  نیبا قوان یرتیکار مغا نیگروه واژه نامه ترجمه شده را از گروه در خواست کند، ا کی ای عضو و کی کهیصورت

 نیکه چن یخدمتگزاران ایبه اعضا و  میتوان یم نیپرخوران است. بنابرا ریسا یامور مربوط به ترجمه و کمک به بهبود لینامه جهت تسه
 .میشده را ارائه بده جمهدارند، واژه نامه تر یدرخواست

 :ردیگ یقرار م یمورد بررس شیکه در هما یسرفصل موارد
 اتیمرتبط با نشر  شنهاداتیپ نهیمشورت در مورد وجدان گروه در زم -WSBC 2021. 3 یبرا ندهیانتخاب نما -2انتخاب خدمتگزاران.  -1

 فیدر جهت اهداف و وظا یا تهیجلسات کم یبرگزار  -5. یشنهادیپ یارائه طرح ها -4. 9منطقه  نیو قوان دیجد یها یخط مش د،یجد
ارجاع اطالعات  -8اعضا.  ریاز سا دیو ام رویکسب تجربه، ن -7و بخش بودجه.  9ارائه گزارش از خدمات منطقه  -6. 9در منطقه  یرسان امیپ

 .یخدمات یاز پست ها یآگاه -9. یمهم به بدنه خدمات
 : شده بود دهیپرس اتیدر رابطه با نشتر  ،واسیلیکسی لیمیپاسخ ا
 یشده و سپس برا ینیبازب هیالزم است تا نشر  هینشر  یاعتبار سنج یبرا یزمان کیترجمه  تهیتوسط کم هینشر  کی: پس از ترجمه سوال

 داشته باشند؟ یتیباشند و چه صالح دیبا یچه کسان میت نیا یارجاع شود. اعضا دیتول تهیکم هیچاپ و نشر 
کار به  نیانجام شود و ا OA یترجمه شده توسط خود اعضا هینشر  یابیصورت است که بهتر است کار ارز  نیکار به ا نی: انجام اپاسخ

 و کلمات خاص مرتبط با برنامه است.  OA اتیبودن نشر  یانحصار  لیدل
 یسیگروه بخش انگل کیخوانده اند دور هم جمع شوند.  یسیو هم به انگل یرا به فارس هیعضو که هم نشر  نیچند ای کیاست  ممکن

وجدان  یق رادهند و طب یخود را م شنهاداتیداشته باشد پ یراداتیرا بخواند و اگر ترجمه متن ا یخواند و گروه دوم بخش فارس یرا م
 کنند. یم یر یگ میگروه تصم
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 -: خط ماندگار 0: تنخواه : خزانه دارانمسئولنام 

 تومان می باشد. 23.544.450: 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 
450544.23. مانده خزانه  146.000 کمیته ترجمه و ویراستاری  100.000 البرز  
    420.000 فرامنطقه  2.315.000 تهران

    910.000 نشریات  144.200 خوزستان
       772.000 آنالین

       100.000 خراسان
       141.0000 مرکزی، قم و همدان

       100.000 گیالن
       1.000.000 اصفهان
       200.000 فارس

       100.000 گرمسار
       100.000 گلستان

       500.000 واریز کارگاه ها
       2.040.000 سود نشریات
       17.408.250 خزانه قبل

450.020.25 جمع کل 0001.476. جمع کل       
 

 «ایرانگزارش نواحی شورای »

 09109796123: خط ماندگار تومان 2.315.000 :مبلغ اهدایی : تهراننام ناحیه
 برگزار شد  ۱۳۹۹مهرماه  ۱۸ خیجلسه در تار : گزارش و دستاوردهای ناحیه

جلسات استان  هیگرداننده فاقد خدمتگزار است کل بیوسکه و نا پیچ تهیانجام شد و کم دیخدمتگزاران جد نییخدمتها و تع ضیتعو
 شودیبرگزار م نیو انال یتهران به صورت مجاز 

  شودیدر طول هفته برگزار م یکارگاهها هفته دوبار کارگاه با اطالع رسان تهیکم
 برگزار شد  شانیا یصدا دنیانجمن و شن یانجمن پرخوران گمنام با دعوت از اعضا یسالگ ۱۶تولد  یبرگزار 
 تومان  500/231به شورا  ییاهدا مبلغ

 .ترجمه بشود ییبخواهند در شورا که ادامه دفترچه خدمات حرفه ا نیدرخواست شد که رابط: پیشنهادات ناحیه
 

 -: خط ماندگار تومان 144.200: مبلغ اهدایی خوزستان: نام ناحیه
در ماه گذشته  تهیکم نیا یو بازوها یاطالع رسان تهیخوزستان توسط کم هیدر سطح ناح یاطالع رسان-1: گزارش و دستاوردهای ناحیه

خدمت  انیو پسکه را قبل از پا پیو چ اتینشر  یوجدان گرفته شده در صدد است که انبارگردان یخوزستان طبق را هیناح -2 انجام شد.
 هیناح اتینشر ول ئبا توجه به درخواست مس -3 را دارد. اتیتجرب هیخدمتگذاران انجام دهد ،لذا از خدمتگذاران شورا درخواست ارا

 .افتی شیافزاتومان 6.300.000 بهتومان  5.800.000از  اتینشر  یالیخوزستان سقف ر 
چند درصد  نکهیا نیو همچن یخوزستان از صحن شورا در خصوص گزارش شفاف مال هیدرخواست خدمتگذاران ناح -1 :مشکالت ناحیه

 یاطالع رسان تهیکم دارد، تیبه مجوز فعال ازیخوزستان ن هیناح یاطالع رسان تهیکم -2 روند کار ثبت انجمن. نیاز کار ثبت مانده و همچن
 مشکل را بر طرف کند. نیا تواندیچگونه م رانیا یشورا
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 -: خط ماندگار تومان 141.000: مبلغ اهدایی مرکزی، قم و همدان: نام ناحیه
کنفرانس  یکفر  یشروع شد..جلسات حضور  ریگروه فعال اراک و همدان با تاخ ۵ ندگانیجلسه با حضور نما: گزارش و دستاوردهای ناحیه

کارگاه سنت ها انجام خواهد  ادامه هستن. یدرحال برگزار  یپروتکل ها بهداشت تیبا رعا یفعال است....سه جلسه حضور  هیناح نیدرا
 انتخاب شد. اتیگزار نشر  خدمت. کارگاه و سه سنت کیشد هرماه 

 

 -: خط ماندگار تومان 1.000.000: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
 تهیکم گزارخدمت برگزار شد. نیام مهرماه به صورت آنال30اصفهان چهارشنبه  ندگانینما ئتیجلسه ه: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 گزار هستند.رابط و... فاقد خدمت ،یاز جمله منش یانتخاب شد و چند پست خدمت تیسا
جهت  یآموزش یهاها درخواست کارگاه، گروهفری کنفرانسگزاران در استفاده از نرم افزار از خدمت یتوجه به کم تجربه بودن برخ با

 . داشتند اتیتجرب یاشتراک گذار 
 

 -: خط ماندگار تومان 200.000 :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
و  بود دهیبه حد نصاب نرس ندگانینما تعداد. دیمهرماه برگزار گرد ۲۶ خیدر تار  ساختار ناحیه فارسجلسه : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ساختار ناحیه فارساز آمار  دهیحاضر نگرد ساختار ناحیه فارسدر  یا ندهیشده و نما لیتعط ریماه اخ ۸که  ییگرفته شد گروهها میتصم
و کل تنخواه به  دیاضافه گرد اتیتومان به تنخواه نشر 380.000 مبلغ. کرد دایپ تیو جلسه رسم دیحذف کنند و تعداد به حد نصاب رس

 که در قسمت مشکالت آمده است.سوال مطرح شده  ۳.دیتومان رس 2.500.000
 :ناحیه مشکالت

 ولیمس ایآ ادیداشته باشد چه کم چه تعداد ز  اتینشر  یتقاضا ساختار ناحیه فارس اتیاز مسئول نشر  یبصورت شخص یافراد اگر -1
بخواهد  اتیمسئول نشر  اگر ؟ گرددیکه روز دوشنبه برگزار م یکند به مراجعه به جلسات حضور  ییاو را راهنما ایبفروشد  تواندیم اتینشر 

  شده را از آمار کسر کند ؟ لیتعط یگروهها تواندیم ساختار ناحیه فارس ایآ -2 ؟ ستین یخسارت به جلسات حضور  ایفروش کند آ
قدم سبز  یو کتاب کارگاه باشدیم یشده خدمات جهان دییانجمن ما و تا اتیگمنام که جز نشر  یسنت الکل ۱۲قدم و  ۱۲کتاب  چرا -3

هزار تومان هم اعضا  ۵۰که تا مبلغ  گرددیم هیته رونیندارند و بصورت آزاد از ب یاعضا را مراجعه داده به آن کتاب و اعضا دسترس
  .دییفرما یدگیرس کنمیم خواهش. کنندیهم م یفروشسو استفاده گر گران ینموده اند و عده ا یدار یخر 

 

 -: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی گیالن: نام ناحیه
نداشتن مجوز بارها جلسات  لیو بدل برگزار شد یگروه در صومعه سرا  بصورت حضور  ۱گروه در رشت و ۲: گزارش و دستاوردهای ناحیه

گزارش خودش  ایانجام دادن آ ییمجوز چه کارا یماه برا نیول گرفتن مجوز هست ائمس هک یکس .به مشکل برخورده و باز و بسته شده
 ؟کنندینه رو در شورا اعالم م ایشدن  یر یگیماه پ نیاز ماه گذشته تا ا نکهیرا ا

 

 -: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی البرز: نام ناحیه
 یبصورت حضور  وریشهر  ۳۰ خیدر تار  کباری یبرا کشنبهیجلسات کرج، فقط جلسه بسته بانوان روز  نیدر ب: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .دیگرد لیمجددا تعط ،یادامه کرونا و عدم امکان ادامه جلسات حضور  لیبرگزار شد. اما به دل
 

 -: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
 .برگزار نشد نیرابط دنیبخاطر به حد نصاب نرس هیجلسه ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 -: خط ماندگار 0 : مبلغ اهدایی کرمان: نام ناحیه
 18/07/1399سيستان بلوچستان در تاريخ ناحيه كرمان و پنجاهمين جلسه هيات نمايندگان پرخوران گمنام، :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .غيبت داشتند 2رابط  منشي و ا حضور داشتند،ه ول كميتهئمسو تمامي نمايندگان . شد بصورت مجازي برگزار
 بازدهي بيشتر تجربه گرفتند  براي بهتر شدن و مشكالتشون صحبت كردنند و مجازي و نمايندگان از برگزاري جلسات بصورت حضوري و

ريد گوشي تومان به اطالع رسان براي خ 379.000تومان تنخواه خزانه دار مبلغ  150.000با  تومان واريزي به هيات بود و 229.000 مقدار
 .با اين وجود واريزي به شوار نداشتيم ،با راي وجدان تعلق گرفت

 .يز نشريات نيستم ویكتاب پرهيز ر و دباش مي 2.131.000 سقف نشريات كميته نشريات:
با  21/07/1399و  با موضوع ريزش اعضا 07/07/1399 با موضوع چرا اينجا هستيم، 24/06/1399 سه كارگاه در تاريخها:  ه كارگاهكميت

 برگزار شد. موضوع پرهيز
 .درخواست براي خريد گوشي تلفن: كميته اطالع رسان

 باشد. ان میآب 23 جلسه بعد در تاريخ
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 -: خط ماندگار تومان 772.000: مبلغ اهدایی نالینآ: نام ناحیه
 :عملکردگزارش  .۹۹مهر  ۱۷: ندگانینما ئتیجلسه ه یبرگزار  خیتار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

خود )  دیخدمتگزاران فصل جد هیناح -۲باشند.  یم ۵سنت  یخود در راستا یو ادار  یمرتب جلسات بهبود یگروه ها در حال برگزار  -۱
کارگاه ها و  تهیو کم یبه خدمتگزار منش ازین هیانتخاب کرد. ناح کسالیطرح و برنامه( را به مدت  تهیکم -یاطالع رسان تهیکم -رابط اول

کانال  قیاز طر  رانیا یآدرسها یها هیو اطالع هیجلسات ناح یمستمر در اطالع رسان تیآدرسها فعال تهیکم -۳ دارد. یرابط دوم خدمات
 یپمفلت گردانندگ یساز  کسانی -۵ در حال انجام است. میبر اساس اصول سنتها و مفاه هیاساسنامه ناح یبازخوان -۴ تلگرام را دارد.

 یماندگار برا یاختصاص خط ها -۶ در دستور کار است. ۹۰فرمت  یپمفلت گردانندگ یفرمت مشارکت آزاد. بازخوان نیجلسات آنال
 .آدرس ها، اطالع رسان و کارگاهها تهیکم

 

 "بخش پرسش و پاسخ رابطین از شورا"

 :خوزستان هیسواالت ناح

چند درصد از کار ثبت  نکهیا نیو همچن یخوزستان از صحن شورا در خصوص گزارش شفاف مال هیدرخواست خدمتگذاران ناح -1پرسش 
 روند کار ثبت انجمن. نیمانده و همچن

دارند و انجام می شود. در مورد سوال دوم : در مورد بخش اول این مهم جز شرح وظایف تمام کمیته هایی است که با پول سر و کار تجربه
اینکه ثبت انجام شده. مشکل فعلی نداشتن مجوز فعالیت است که مدتی است برای این مهم اقدامات الزم توسط کمیته موقت ثبت انجام 

 می شود.

مشکل را بر  نیا تواندیچگونه م رانیا یشورا یاطالع رسان تهیدارد، کم تیبه مجوز فعال ازیخوزستان ن هیناح یاطالع رسان تهیکم -2پرسش 
 طرف کند.

 : لطفا به گزارش کمیته موقت ثبت در همین گزارش رجوع شود.تجربه

 

 :فارس هیناح سواالت

 ولئمس ایآ ادیداشته باشد چه کم چه تعداد ز  اتینشر  یتقاضا ساختار ناحیه فارس اتیاز مسئول نشر  یبصورت شخص یاگر افراد -1پرسش 
بخواهد  اتی؟ اگر مسئول نشر گرددیکه روز دوشنبه برگزار م یکند به مراجعه به جلسات حضور  ییاو را راهنما ایبفروشد  تواندیم اتینشر 

 ؟ ستین یخسارت به جلسات حضور  ایفروش کند آ

کل فقط به نواحی به اساسنامه ساختار ناحیه فارس باز میگردد که آیا می تواند فروش کند یا خیر. اما در شورا مسئول نشریات  :تجربه
 پاسخگوست و بهتر است که مسئول نشریات کل ساختار ناحیه فارس هم فقط به مسئولین نشریات گروه ها فروش داشته باشد.

 شده را از آمار کسر کند ؟ لیتعط یگروهها تواندیم ساختار ناحیه فارس ایآ -2پرسش 

 فعال نیست طبیعتا نماینده هم ندارد و در آمار درج نمی گردد.گروهی که فعال است نماینده بین می فرستد و وقتی  :تجربه

قدم  یو کتاب کارگاه باشدیم یشده خدمات جهان دییانجمن ما و تا اتیگمنام که جز نشر  یسنت الکل ۱۲قدم و  ۱۲چرا کتاب  -3پرسش 
هزار تومان هم اعضا  ۵۰که تا مبلغ  گرددیم هیته رونیندارند و بصورت آزاد از ب یسبز اعضا را مراجعه داده به آن کتاب و اعضا دسترس

 . دییفرما یدگیرس کنمی. خواهش مکنندیهم م یفروشسو استفاده گر گران یا عدهنموده اند و  یدار یخر 

 بپرسند. WSOقرار شد تا رابط فرامنطقه در این رابطه پیگیر شوند و از دفتر خدماتی جهانی  :تجربه

 

 :النیگ هیناح سواالت

 نیاز ماه گذشته تا ا نکهیگزارش خودش را ا ایانجام دادن آ ییمجوز چه کارا یماه برا نیکه مسئول گرفتن مجوز هست ا یکس -1پرسش 
 کنند؟ینه رو در شورا اعالم م ایشدن  یر یگیماه پ

 به گزارش کمیته ثبت در همین گزارش رجوع شود. :تجربه

 

 ماه شورا" آبان"رای گیری ها و امور انجام شده در جلسه  -1
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به "یک دوره خدمت در شورا یا هیات های خدماتی نواحی " رانیمنطقه ا یدوره خدمت شورا کیحداقل تجربه "بند اساسنامه از  رتغیی -1
 یا بازوهای کمیته های خدماتی شورای ایران".

و ماه آینده  کارگروه تشکیل شدقدام کنند که کمیته ای تحت عنوان نوجوانان رای آورد و قرار شد که کارگروهی برای تعیین اساسنامه ا -2
 .شدند(گروه تعیین ر جهت کاو نوید  ، بهروزاساسنامه ای برای این کمیته ارائه خواهند کرد )آقایان علیرضا، قاسم، احسان، فرهاد

 خواهد شد.انجام این مهم در ماه بعدی مشخص مسئولیت  .رای آورد OAجهت حسابرسی مالی  حسابداررای گیری بابت  -3

کاندید خدمات به شرح ذیل انجام شد و رای آوردند: کمیته اطالع رسانی )خانم رویا از ناحیه محترم فارس(، کمیته توزیع نشریات )آقای  -4
 بهروز از ناحیه محترم تهران( و منشی )آقای نوید از ناحیه محترم خراسان( انتخاب شدند.

وان: "سیانت از اموال کمیته مربوطه و انتقال آن به مسئول بعدی" برای تمام کمیته ها رای رای گیری بابت افزوده شدن بندی به عن -5
 آورد. 

  جهت کمک به مسئول محترم کمیته ثبت در تهران جهت پیگیری سریعتر مراحل اخذ مجوز فعالیت انجمن شد. کارگروهقرار بر تشکیل  -6

 ماه شورا" آذر"دستور کار 

 .(و چیپ و سکه  کارگاه ها) افرامنطقه(، کمیته ه خزانه دار و رابطنائب گرداننده، مسئولین اداری ) :انتخاباتبرگزاری  -1

 تعیین مسئولیت حسابرسی به عهده چه کمیته یا مسئول اداری ای باشد؟ -2

 رسیدگی به پیشنهادات معوقه -3

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1399 ماه آذر 7در  جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


