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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  05/10/1399ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ششمینچهل و صد و 
نواحی آغاز به کار کرد. رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  ،گزارش ماه قبل از رابطین دیهگرفتن تایی OAقدم سوم و مفاهیم خدماتی 

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:45جلسه شورا در ساعت 

آقای (، ساختار آنالین )آقای بهمن) مرکزی، (آقای حمید و آقای علیرضا(، خراسان )مجیدو آقای  بهروزتهران )آقای : حاضر نواحی
خانم ناحیه گیالن )  ،(آقای حامد و آقای رضاخوزستان ) ،(روح اهلل ی آرش و آقایآقا(، کرمان )علی یآقا(، اصفهان )فرهاد و خانم آیات 

 جلسه ی شورا حاضر شدند.  ر د آذربایجان شرقی )تبریز، آقای رسول(، البرز )خانم منصوره( و ژگان( ،گلستان )آقا سید محمد(م

  ،، خزانه داران، رابط فرامنطقهو منشی  گرداننده ،کمیته ترجمهآدرس ها، فضای مجازی و کمیته : اداری حاضر کمیته ها و مسئولین
 در جلسه حاضر شدند. و کمیته توزیع نشریات ، کمیته تولید نشریات، اطالع رسانیکمیته موقت ثبت

 «گزارش کمیته های شورای ایران»

 09194521200: خط ماندگار 210.000: خرج کرد تومان200.000: تنخواه فضای مجازی و آدرسها: نام کمیته
 : نوید، فرشاد و رسولبازوها

پس از  1399 آذر 07از تاریخ  ،به استحضار میرساندآخرین گزارش کمیته فضا مجازی و آدرس ها را  :خالصه گزارش کمیته
 . اموری که انجام شد:ندتماس های از دست رفته هم مجدد تماس گرفت و ها پاسخ داده به تماس کنونتا 145شورا شماره 

اعالم  و یا رابطین آنها سط کمیته های آدرس نواحیهایی که تو درج روزانه آدرس جلسات با آخرین تغییرات و بروزرسانی -1
 ه با تفکیک آدرس جلسات با عالمت آقایان و بانوان از یکدیگر انجام شده.شد

آوای بهبودی )قسمتی خالصه از بخش ابتدای روزانه نشریه جهت تشویق اعضا به خواندن نشریات به دلیل  درج روزانه -2
 ایران. OAپوشش دادن تقریبا تمام نشریات در این نشریه( در کانال شورای منطقه 

 یران.ا OA( در کانال شورای منطقه ناحیه محترم فارس) ه نواحی و کمیته هاشدپیام های درخواست درج  -3
 نفر.1160نفر به 945و افزایش دنبال کنندگان اینستاگرام از  نفر1980نفر به بیش از 1890افزایش تعداد اعضای کانال از  -4
 ابزار در صفحه تلگرام انجمن که کمک به اعضا برای آگاهی بهتر کند و صفحه از خشک بودن خارج شود. 9انجام  -5
 در کانال تلگرام پرخوران گمنام. 145و  144، 143گمنام و گزارش  در وب سایت پرخوران 145درج گزارش  -6
 OAهمکاری با کمیته ترجمه برای دو متن از صفحه رسمی اینستاگرام سازمان جهانی جهت درج در صفحه و تلگرام  -7

 ایران.
محترم آذربایجان شرقی ها( ناحیه محترم گیالن و ناحیه  Hostبرگزاری یک جلسه آموزش فری کنفرانس جهت میزبانان ) -8

 و ساختن لینک برای این دو ناحیه محترم. همچنین از سایر نواحی نیز اعضایی حضور داشتند.
ایران دقیقا مطابق  OAهمکاری با رابط فرامنطقه و درج پمفلت راهنمایان موقت: دوازده روز اول تازه واردین، در سایت  -9

 ( جهت پرینت گرفتن.PDFایت و هم نسخه قابل چاپ )با روش سازمان جهانی به صورت متنی در وب س
 تهیه آمار جلسات اعالم شده به این کمیته توسط نواحی و جزئیاتی از آنها جهت آگاهی. -10

 :مشکالت، پیشنهادات و سواالت کمیته
 یرا لطفا شورا مشخص کند. ط یدفتر خدمات جهان تی( در وب سایو چه حضور  ی)چه مجاز  رانیثبت آدرس جلسات ا -۱

 آدرسها هستند. ستیل افتیآماده در  یبا سازمان جهان یهماهنگ
 یو اعالم اشتباه بودن آدرس ها یشورا و اعضا نواح ،یاز خدمتگزاران نواح یتوسط برخ یچند گروه واتس اپ تیفعال -2

به خروج اعضا از کانال!!!  قیجلسات و تشو نکیدر ل یو دست کار  رییرا دارند و تغ رانیمنطقه ا یدرج شده در کانال شورا
 و آدرس ها. یمجاز  یفضا تهیکار کم رو تداخل د ینواح یبرا نکیبازکردن ل نیهمچن

 سال. کی یتومان برا 210.000به مبلغ  رانیا OA تیوب سا یزبانیم سیسرو نهیپرداخت هز  -3
 

محترم است تا تعداد جلسات خود که به صورت مجازی در ادامه آماری از جلسات ارائه میگردد که جهت آگاهی نواحی 
 برگزار میگردد را اطالع داشته، همراه با آمار های مختلف جهت اطالع شورا محترم انجمن پرخوران گمنام.
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 آمار برگزاری جلسات در طول هفته

 :جلسات حضوری نیز دارند(( نواحی و تعداد جلسه در هر روز از هفته به تفکیک به صورت آنالین )برخی نواحی 1
 جمع جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه نواحی #
 11 1 1 2 3 1 2 1 اصفهان 1
 1 0 0 1 0 0 0 0 البرز 2
 1 0 1 0 0 0 0 0 آذربایجان شرقی 3
 2 0 0 1 0 0 0 1 آذربایجان غربی 4
 14 3 3 2 1 2 1 2 آنالین 5
 2 1 0 0 0 1 0 0 بندرعباس 6
 20 3 3 4 1 3 4 2 تهران 7
 8 0 1 1 2 2 1 1 خراسان 8
 8 1 0 2 1 1 2 1 خوزستان 9
 6 1 1 0 1 0 2 1 فارس 10
 1 0 0 0 1 0 0 0 قم 11
 12 1 2 2 1 1 3 2 کرمان 12
 2 0 0 1 0 1 0 0 کیش 13
 2 0 0 0 0 1 1 0 گلستان 14
 1 0 0 0 0 0 0 1 گیالن 15
 2 0 0 1 0 0 0 0 مرکزی 16
 1 0 1 0 0 0 0 0 همدان 17
 1 0 0 0 0 0 0 1 یزد 18

 گروه می باشد.94: مجموع جلسات که به صورت آنالین برگزار میگردد ( تعداد گروه ها در هر روز به تفکیک2
 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه روز هفته

 گروه 11 گروه 13 گروه 17 گروه 11 گروه 13 گروه 16 گروه 13 تعداد
 :( تعداد گروه ها در هر روز هفته با اعالم فرمت برگزاری جلسه3

 جمع جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه فرمت #
 53 5 11 11 4 7 9 6 مشارکت آزاد 1
 12 1 0 4 2 2 2 1 مشارکت موضوعی 2
 4 2 0 0 0 1 1 0 نشریه خوانی 3
 1 0 0 0 1 0 0 0 پرسش و پاسخ 4
 1 0 0 0 1 0 0 0 نوجوانان 5
 20 2 2 2 3 2 4 5 نود روزه 6
 2 0 0 0 0 1 0 1 خواندن و نوشتن 7
 1 1 0 0 0 0 0 0 بهبودی از لغزش 8

 : ( جنسیت گروه ها در هر روز به تفکیک4
 جمع جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه تمرکز بر #
 7 0 3 3 0 0 1 0 بانوان 1
 1 0 0 1 0 0 0 0 آقایان 2
 86 11 10 13 11 13 15 13 خانوادگی )مختلط( 3

 : ( زمان برگزاری جلسات5

  

 جمع جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ساعت برگزاری #
 27 3 6 4 3 3 4 4 12تا  7بین ساعت  1
 39 5 5 9 3 5 6 6 18تا  12بین ساعت  2
 28 3 2 4 5 5 6 3 24تا  18بین ساعت  3
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 -: خط ماندگار  0: خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
به وزارت کشور  مراجعه. دیاساسنامه ومجوز صادره جهت تمد افتیمراجعه به اداره ثبت شرکتهاودر : خالصه گزارش کمیته

 سینو شیبه ذکر است که پ الزم. ان به دفتر ثبت ماندگار هینامه جهت اداره ثبت موسسات وارا افتیودر  دییجهت تا
 دیهم صادر گرد یصدورشماره شناسه مل یاز طرف ثبت شرکتهابرا یینها

 

 09109796130: خط ماندگار تومان471.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته
 ، مهرانه ، آقا رضا اتیمعصومه ، آ: بازوهای کمیته

( 3 آبان ماه 01 خیتار  یحرفه ا یدفترچه اطالع رسان آموزش( 2 اطالع رسان یمعرف ینامه  میتنظ( 1 :خالصه گزارش کمیته
 9 یو روابط عموم یاطالع رسان یا تهیدرون کم یبرگزار ( 4 آبان ماه 26مشکالت  یو بررس ینواح یا تهیدرون کم یبرگزار 

 شرکت کی یاز سو یتماس تلفن کی افتیدر ( 5 ماه ید
هزار  10شارژ:  نهیهز ( 3 هزار تومان 150فلش:  دیخر  نهیهز ( 2 هزار تومان 200: یگوش ریتعم نهیهز ( 1: رج کردگزارش خ

 جمع( 7 تومانهزار 395کرد آذر ماه:  خرج جمع( 6 هزار تومان 25: نترنتیا نهیهز ( 5 هزار تومان 10: هیکرا نهیهز ( 4 تومان
 .هزار تومان129مانده تنخواه:  یباق( 8 هزار تومان76: خرجکرد آبان ماه

( 2. گردد یو ساعت آن متعاقبا اعالم م خیکارگاه با موضوع اتحاد که تار  یبرگزار  تهیکم یبرنامه آت( 1: کمیته اتپیشنهاد
 تیو سا یخدمات یانجمن و شماره تماس ها یبا چاپ لوگو یاطالع رسان یپاکت نامه ها هیته یبرا تهیخواست کمدر

 ( A5 3و  A4 یانجمن در اندازه ها
 .دارد لیموبا یدرخواست گوش تهیباشد و کم یاستفاده م رقابلیغ یاطالع رسان تهیتلفن همراه کم: مشکالت کمیته

 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0: خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته
با کمک جوادآقا و دوستان انبار  9/9/1399 خیخدمت به من داده شد در تار  نیکه ا  7/9/1399 خیاز تا :خالصه گزارش کمیته

 اتیبه لطف خداوند نشر  و شد هیو در انبار مشهد تخل میکرد یر یو بارگ لیرو تحو اتینشر  10/9/1399 خیشد و در تار  یگردان
 دیخر  یگرفته شده بر مبنا لیتحو اتینشر  یگزارش کل موجود. ارسال شده یز یساعت بعداز وار  ۲۴ یط ینواح یبه تقاضا

حساب   افتتاحتومان،  ۴۹.۸۹۸.۰۰۰ ینقد یافتیدر ، تومان ۱۵۵.۵۲۹.۸۰۰فروش  یبرمبنا یموجود کلتومان،  ۹۳.۷۹۰.۴۲۰
 تومان. ۲۰۵.۵۴۷.۸۰۰با سود  اتیفروش نشر  یبرمبناتومان و  ۱۴۳.۸۰۸.۴۲۰ اتینشر  دیخر  یبرمبناتومان،  ۱۲۰.۰۰۰+ 

 ۳۷.۸۰۰ ییحساب دو امضا  یها نهیبابت هز  10/9/1399 :از خدمتگزار قبل اتینشر  لیتحو یاز زمان حرکت برا مخارج
 و ذهاب رفتن به اصفهان و ابیا نهیهز تومان،  ۲.۹۷۱.۰۸۰ان به مشهد    از اصفه اتیو انتقال نشر  یبابر  نهیهز تومان، 

 تومان. ۴.۰۰۸.۸۸۰کل خرج کرد  جمعتومان که  ۱.۰۰۰.۰۰۰و برگشت   اتینشر  لیتحو
 : 30/09/1399تا  11/09/1399 خیاز تار  اتیفروش نشر  گزارش

 تومان ۳.۳۹۱.۵۰۰فروش  سود            تومان ۹.۸۲۳.۰۰۰فروش  کل
 : شامل اتینشر  حیتوض نهیهز 

 تومان ۲۰۰۰۰ اتیخط نشر  شارژ          تومان ۱۳۰.۰۰۰ ریدفترکل ولوازم تحر  دیخر            تومان ۶۰۰.۰۰۰مکان   اجاره
      تومان ۱.۷۱۶.۹۷۵برابر  ٪۶۵ورا ش سهم      تومان ۲.۶۴۱.۵۰۰ اتیسود نشر  یالباق
 تومان ۵۲۸.۳۰۰برابر  ٪۲۰ اتیصندوق نشر  سهم      تومان ۳۹۶.۲۲۵ برابر ٪۱۵ یخدمات جهان سهم

 .است دهیبه طول کش کسالیکتاب که حدودا  نیا ادیز  یو تقاضا زیکتاب پرهنبود  :کمیته مشکالت
 یکنند تابهتر و با آگاه یکلشون رو معرف اتیکه نام و تلفن نشر  کنمیدرخواست م ینواح نیاز رابط -۱ :پیشنهادات کمیته

به  اتینشر  لیتحو یمشخص برا خیزمان و تار  کیدرخواست دارم که  دیاز کمته تول -۲. میکن یده سیسرو میبتوان شتریب
به  به شورا کمتر و اتینشر  سود یز یر مورد درصد وار د شنهادیپ -۳. میاعضا باش یجوابگو دیما با نکهیا لیبدل ما بدهند

از چاپخانه به انبار مشهد و  اتیتنخواه ندارد و مخارج آن شامل حمل نشر  اتینشر  نکهیا لیدل به شود شتریب اتینشر 
من داده  لیکه تحو یگوش نیا چون، اتینشر  یبرا یگوش کی یتقاضا -۴. شود یم  نیتام اتیاز سود نشر  یمخارج جانب

 .خودم کردم یها مکارتیاز س یکی نیگز یو موقتا جا باشدیشده خراب و بدون شارژر و کارتون م
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 -: ماندگارخط  تومان 35.000 :خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : ترجمه و ویراستارینام کمیته
 فرهاد ،یعل ات،یمهناز، آ: بازوهای کمیته

 .و سه هزار تومان یس رازیشهر ش به یرسان محترم اطالع تهیکم یبرا 5یسامسونگ ج یارسال گوش :خالصه گزارش کمیته
و  ینگههما( 2 محترم. یآن به شورا لیدوم و تحو شیرایترجمه کتاب دوازده و دوازده و ندیاتمام فرآ( 1: مشکالت کمیته

اساسنامه  یسینسخه انگل لیتحو( 3 برطرف کردن آن. و زیحل مشکل موجود در طرح جلد کتاب پره یتماس با چاپخانه برا
و اخذ  شدهکه قرار است پس ارسال نسخه ترجمه   از کجا شروع کنم؟ " هی" نشر یینها شیرایو( 4 به مترجم. یشنهادیپ

 قرار داده شود. رانیا تیوبسا یرو یمراحل قانون یو ط دیو پس از تائ یاز دفتر خدمات جهان 2مجوز شماره 
  
 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار تومان 420.000: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
در  رانیا ندهیشرکت نما یاز تجربه  یانجام شد، خالصه ا رانیبا گروه ا R9که از طرف  یمکاتبات یط :خالصه گزارش کمیته

 یاعضا ریسا یارسال شد تا به همراه تجربه  9منطقه  یبرا رانیا عتیاز طب یبه همراه عکس OA 9منطقه  یمجاز  شیهما
 به چاپ برسد. 9منطقه  یدر خبرنامه  9منطقه 

 دارند، کمک کند؟ یبه قطع خوردن اجبار  لیتواند افراد ناشنوا که تما یم OA: چطور 1 سوال
دارند اما  ییدر شنوا یکه مشکل یافراد ناشنوا و کسان یاتحاد با تفاوت ها انجام شده است. برا ی تهیکم قی: از طر پاسخ

 باشد. دیتواند مف یم ییراهنما نیکنند ا یتوانند لب خوان یم
جلسه حضور  در یتوانند با استفاده از لب خوان ی( مZoom)مثال در جلسات  نیبا روشن کردن دورب یدر جلسات مجاز 
و  یبه آرام دیبا طیشرا نی. صحبت و مشارکت در انندیرا بب گرید یفرد ناشنوا کیتوانند مشارکت  یم ایداشته باشند و 

 وضوح باشد. 
نرم افزارها داشته  ریسا ایو  Zoomصفحات  یرا بر ررو دیمشارکت کن دیخواه یکه م یمتن دیتوان یدر صورت امکان م

 ن از زبان اشاره استفاده کنند. . در صورت امکادیباش
جلسات و  نکی. لدیر یکه ناشنوا هستند، کمک بگ OA ای AAدر  یدر حال بهبود یاعضا یتوانند از تجربه  یم نیهمچن

 ست.شده ا مهیضم لیمیدر ا کایدر کشور آمر  ییمشکل ناشنوا یافراد دارا یاطالعات برا
اضافه شود. تهران منطقه  رانیبه منطقه ا دیجد یمنطقه  کیشده که  یر یگ می: در گروه پرخوران گمنام تهران تصم2سوال

 به چه صورت خواهد بود؟ فیکار بر خالف اتحاد گروه ها است؟ شرح وظا نیا ای. آ1منطقه  رانیکل ا یو مابق 2 ی
 یشتر یتعداد ب جادیانجام خدمت به گروه ها به طور موثرتر باشد ا دیگروه جد کی لیهدف از تشک کهی: در صورتپاسخ

 است.  یخوب دهیا یساختار خدمات
گروه ها به  ری( باشد و سایهرم )سلسله مراتبط ساختار خدمات نیدر راس ا دی( باIran's NSB) رانیا یخدمات أتیالبته ه
 نیب دیو ام رویتجربه، ن شتریمشارکت هر چه ب یدر راستا دیبا دیجد یها یگروه ه نیب تیهستند. فعال یگروه نیعنوان ب

  باشد. رانیا یگروه ها یهمه 
کار ضرورت دارد، انجام شود.  نیبدهند ا یکه تشخص یجلسه ا 2توسط  دیبا یگروه نیب کی لیتشک یبرا یر یگ میتصم

اعالم  رانیا یخدمات أتیوابسته بودن خود را به ه OA.ORG تیبا مراجعه به وب سا دیبا یگروه نیب کی جادیپس از ا
  ها باشد. نهیکردن تالش ها و کاهش هز  ضاعفنشر اتحاد و م یبرا یعامل دیبا یگروه نیب لیکنند. تشک

 دیبا رانیگروه ا یواقع تیها باشد. هو یگروه نیگروه ها و ب یهمه  یبرا یچتر خدمات کیمثل  دیبا ،یخدمات مل أتیه
 ارائه شود.  رانیا یو شورا رانیا NSBتوسط 

با هر  ی. هر شهر ستین یگروه نیب کی لیتشک یبرا یتیاست، الو یچه تعداد یگروه نیب کیتعداد جلسات در  نکهیا
 امیخود در جهت پ یها تیفعال یبرا یخدمات مل أتیه نکهیا و دهد لیتشک یگروه نیب کیتواند  یم یتعداد جلسه ا

حرفه  یمل یدادهایدر سطح رسانه، شرکت در رو یمل یاعالم ها ت،یاز جمله ترجمه، چاپ، وب سا یها تهیبه کم یرسان
 است.  ازمندیسالمت ن یا
هستند و  یخدمات مل أتیاز ه یها بخش یگروه نیکل ب در متصل باشند. یاصل یها تهیکم نیبه ا دیها با یگروه نیب

 با آن. ینه مواز 
 :رانیادامه پاسخ سواالت مربوط به اساسنامه ا -

ارسال شده  WSO( به Summary of Purpose" )فیفرم "شرح وظا یط رانیگروه ا فیگذشته شرح وظا یسالها یط در
 داده شود.  قیقرار گرفته و با هم تطب گریکدیدر کنار  OA یبا اساسنامه کل رانیا یاساسنامه فعل نیا دیاست. هم اکنون با
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 نیضمن قوان درود. ش یبررس دیداشت با ییکمبودها OA یقبل سنامهنسبت به اسا رانیاز اساسنامه ا یموارد کهیدر صورت
خدمتگزار  یمثال اعضا یشود. برا نیتدو دیدر گروه با OAخدمتگزار  یاعضا یو مقررات مربوط به حفاظت از اطالعات شخص

 و... یشخص یها لیمیداشته باشند نه ا یمکاتبات یخدمات لیمیبا ا دیبا
 
 ای"از کجا شروع کنم؟" را چاپ کند  ی هینشر  یخواهد ترجمه  یم رانیگروه ا ایکه آ مطرح شده است R9 قیاز طر  یسوال -
 به فروش برساند؟ تیوب سا قیاز طر  E-Bookبه صورت  نکهیا
- PDF دیارسال گرد یدوم به دفتر خدمات جهان شیرایو زیکتاب پره. 
 تنخواه( افتیدر  یکتاب برا ای هیانتخاب نشر  تیالو یانجام شد. )بررس R9تنخواه با  افتیدر  یبرا یمکاتبات مقدمات -
 انجام شد. دیترجمه و تول تهیاساسنامه کم ی هیمکاتبات مربوط به ته -
 نیمترجم نیترجمه ب تهیدر رابطه با کار کم یدیو اطالعات مف میشرکت کرد Zoomدر  9 یترجمه منطقه  تهیکم یدر جلسه  -

 رد و بدل شد. OA 9 یمنطقه 
با  9ترجمه منطقه  یها تهیکم یاعضا ریسا یتبادل نظر و استفاده از تجربه  یتوانند برا یها م تهیو کم نی: مترجمالف

 و... در ارتباط باشند. لیمیا قیاز طر  گریکدی
 تنخواهد. افتیدر  یگروه برا یازهایقرار دادن ن تیتنخواه و در الو افتیدر  ینحوه  ی: بررسب
 .یعموم نیو مترجم یحرفه ا نینحوه کارکردن با مترجم یواژه نامه هر گروه و بررس یترجمه  تی: بحث در مورد الوج
 .اتیترجمه و چاپ نشر  یروند اخذ مجوز برا ی: بررسد

 :9ترجمه خبرنامه منطقه 
 ".یخدمات جهان تیوب سا ینوجوان "بررو یبرا دیجد یکیکتاب الکترون یمعرف -
 9منطقه  تیسا یها تیآپد -
 .R9 شیپس از هما یها تیگزارش فعال -
 .یبخش امور مال یدرخواست خدمتگزار برا -
 .Zoomجلسه  کیکرونا"  در  یپاندم طیدر شرا زیبا موضوع "حفظ پره یجلسه ا یبرگزار  -
 تنخواه. افتیدر  یپروژه ها یمعرف -
 .OA 9 یراهنما در منطقه  یبرا ازیاعالم ن -
 .2021 هیفور  21و  20در  9منطقه  یمجاز  ییگردهما -
 قدم دوازدهم.سپتامبر روز  12 -
 سنت. 12کارگاه مطالعه  2021 هیژانو9 -

 :شود یر یگیشود و پ دهیدر شورا پرس دیکه با یکل سوالت
دارد که  لیتما ایداشته باشد؟ آ یثبت کند تا ساختار بهتر  یگروه نیروزه ب90جلسات  یخواهد برا یم رانیگروه ا ایآ -1

 شود؟ نیروزه تدو90جلسات  یبرا یاساسنامه ا
  انجام شود. رانیا یآن با اساسنامه فعل قیتا تطب ردیفرا منطقه قرار گ اریترجمه شود و سپس در اخت دیبا OAاساسنامه  -2
 ارائه شود.  R9تنخواه به  افتیدر  یکتاب برا ای هینشر  کیترجمه و فرامنطقه  تهیوجدان گروه کم یبا را -3
به فروش  تیوب سا قیباشد و از طر  E-Bookبه صورت  ایچاپ شود و  رانیخواهد در ا ی"از کجا شروع کنم؟" م ایآ -4

 بر کدام روش است؟ تیبرسد؟ الو
هست که از  ییهاPDFمتن ها و  یکسر ی -6 ر؟یخ ایداشته باشد  دیجد یها یگروه نیخواهد ب یم رانیگروه ا ایآ -5

متن ها  نیا یگروه با ترجمه  ایاست. آ یخدمات یدر کل و ساختارها OA ازیشود و مورد ن یدانلود م OA.ORG تیسا
 ترجمه موافقت دارد؟ تهیتوسط کم
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 -: خط ماندگار 0: تنخواه : خزانه داراننام مسئول
 تومان می باشد. 19.908.165: 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 

قبلی خزانه  19.908.165 مانده خزانه  250.600 کمیته تولید  31.220.650 

آدرسفضا مجازی و   350.000 البرز  310.600    
    471.600 اطالع رسانی  100.000 خراسان

 آنالین
143.000 

 
رابط فرامنطقه بابت 

 740.600 دو ماه
   

و ویراستاری ترجمه  50.000 کرمان  33.600    

  545.500 خوزستان
 اضافه تنخواه به

    8.002.280 نشریات

 تهران
417.000 

 
 کمیته توزیع

 نشریات
5.610.680    

    15.419.960 کل  170.000 یزد
       200.000 اصفهان
       300.000 گرمسار
       115.000 ناشناس

نشریاتسود   1.716.975       

35.328.12 جمع کل
5 

 جمع کل 
15.419.960 

   

 

 «گزارش نواحی شورای ایران»

 09109796123: خط ماندگار تومان 417.000 :مبلغ اهدایی : تهراننام ناحیه
 .عدم ارائه گزارش کتبی: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان 545.500 :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
گروه  به صورت ۲) ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هیگروه در ناح زدهیس -۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

خوزستان جلسات خود را به صورت مرتب  هیناح ندگانینما اتیه -۲ کنند.( یم تیفعال نیآنال یگروه در فضا ۱۱و  یحضور 
 نیجلسات آنال نکیو ل یآدرس جلسات حضور  -۳ فرستند. یو منابع را به ساختار م نیگروهها رابط هیو کل دینما یبرگزار م

موجود و سقف  هیدر ناح اتینشر  -۴ باشد. یم یخوزستان در حال اطالع رسان هیناح یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیاز طر 
خدمتگزاران  -۶ هستند. تیو سکه در حال فعال پیچ تهیو کم یاطالع رسان تهیکم -۵ است. شیدر حال افزا اتیتنخواه نشر 

 .به خدمتگزار کارگاه ها دارد( ازیانتخاب شدند. )ساختار ن ندگانینما ئتیه دیفصل جد
نبود  لیبه دل یجلسات حضور  یدر برگزار  یبهبود یانجمن و گروه ها یجهت معرف یاطالع رسان تهی:کم۱: مشکالت ناحیه

 دهد. هیارا یگزارش شفاف تر  میثبت خواهشمند تهیبا مشکل مواجه شده اند. از کم تیمجوز فعال
 یگزارش شفاف تر  اتینشر  یکتاب و مابق نیدر مورد ا میمنطقه خواستدار  یرا دارند. از شورا زیبه کتاب پره ازی: گروه ها ن۲

 را ارائه دهد.
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 -: ماندگارخط  تومان 0 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
آذر  ۲۷روز پنج شنبه مورخه  ۱۵راس ساعت  یمرکز  هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه نیهفتم :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 تیگزارش گروه ها و مسئول ابتدا .دیاراک و قم و همدان برگزار گرد یگروه ها ندگانیبا حضور نما نیماه به صورت آنال
اختصاص خزانه به سقف تنخواه  -۲ سنت ها به طور ماهانه. یجلسات کارگاه یبرگزار  -۱: قابل ذکر موارد ها ارائه شد. تهیکم

 تیو عدم رضا یتهران اعالم مراتب نگران هیدوم درناح یشورا لیخبر تشک دنیاز شن هیناح نیا یاظهار نگران -۳ .اتینشر 
 ۱۳۹۹ ماهید ۲۵ هیناح نیا یجلسه بعد. خبر نیا از هیناح نیا

 .کمبود خدمتگزار -۲. یجلسات حضور  یبرگزار  یموانع برا یبرگزار  -۱: مشکالت ناحیه
 

 -: خط ماندگار تومان  200.000:مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
و خدمتگزاران  ندگانیماه با حضور نما یاصفهان چهارشنبه سوم د ندگانینما ئتیجلسه ه: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 برگزار شد. یو خدمتگزاران ادار  هاتهیکم
 امیکه پ یبودن تلگرام و مشکالت لتریاصفهان صحبت شد، با توجه به ف هیناح یبرا نستاگرامیمجزا ا جیپ کیمورد داشتن  در

 یمشکالت دیاعضا و شا یمتفاوت باعث سردرگم یهاجیبه اعضا مشکل شده. البته داشتن پ یاپ دارد اطالع رسانرسان واتس
شان را با که تجربه میدرخواست دار  یمجاز  یها و فضاآدرس تهیمحترم کم سئولجهت از م نیهم. از شودیاز نظر اتحاد م

 بگذارند. انیما در م
 

 -: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی : گیالننام ناحیه
 عدم ارائه گزارش کتبی. :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 -: ماندگارخط  تومان 0: مبلغ اهدایی : البرزنام ناحیه
 .کننیشون رو برگزار مجلسات ن،یجلسه از جلسات کرج به صورت انال کیدرحال حاضر فقط  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .تهران در گرفته شکل سائلم -2 شه؟یبرگزار م انناشنوای مخصوص جلسات -1: مشکالت ناحیه
 

 -: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی : خراساننام ناحیه
 . برگزار شد 16/30 یال 15ساعت  99/9/27 خیدر تار  هیجلسه ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

نداشت . اما  تیانجام نشد و جلسه رسم یر یگ یرا نیرابط دنیجلسه هم بخاطر حد نصاب نرس نیا: مشکالت ناحیه
 . خدمتگزاران به تبادل تجربه پرداختند

.چاپخانه کیبا  کنندیم یدادند اگر چاپخانه بدقول شنهادیاعتراض داشتند و پ زیکتاب پرهها بخاطر نبود و چاپ نشدن  وهرگ
 .قرار داد ببندند گرید

شورا و  یدرصد برا 65هست .که  اتینشر  تهیکم یبرا اتیدرصد سود نشر  15که هست در مورد سهم  یا گهید مسئله
 تهیکم یدرصد برا 15تبادل نظر در مورد درصدها بشه چون سود  هی. در صورت امکان  شهی,مزیفرا منطقه وار  یدرصد برا25

 دهدیرا م اتینشر  تهیانبار و کم نهیبزور کفاف هز  اتینشر 
 

 -: خط ماندگار تومان 50.000:مبلغ اهدایی : کرماننام ناحیه
،ساعت 99/9/28 خیجمعه ماه در تار  نیوجدان گروه در اخر  یکرمان طبق را هیناح نماهیجلسه ا :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یدر تمام ستانیکرمان وس هیدر ناح جلسات. صبح ادامه داشت 11ساعت تا خدمتگزاران برگزار شد، یصبح با حضور تمام9
(،شهرزاهدان با  جهی)خدندهینما یر یگی، با پ رفتیشهرستان ج در. شودیکنفرانس برگزار م یدر فر  نیبصورت انال شهرستانها

واموزش به اعضا جلسات  استارت خورده وفعلن  نکیساختن ل ی( براتایاطالع رسان)رز  یبانی(، وپشتمی) مر  ندهینما یر یگیپ
هم  تیو حما شودیکنفرانس برگزار م یفر  طیدر مح نیهم انال رجانیدر شهرستان س جلسات. باشدیم یدر حال برگزار 

نو کرمان از  یزندگ باشد،جلسهیپر بار م اریبس گرید یاستان ها تیوحما یاطالع رسان زبایخود کرمان ن شودجلساتیم
 تهیمرتب درون کم لیتشک یبرا یکارگاهها،اطال ع رسان تهیکم ولیمس، کرده دایکنفرانس انتقال پ یبه فر  پیاسکا طیمح

رو  زیوفروش نداشتند وکتاب پره دی،خر  اتینشر  ولیمس. خبر دادند یاول د خیکارگاه راهنما ورهجودر تار  یو از برگزار  یا
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اطالع رسان  تایوجدان انتقال به خانم رز  یطبق را 300و بوده یور آ جمعهزارتومان  350یخزانه دار  ولیمس. موجود ندارند
 .هزارتومان بود 50به شوار  زیوار  و یگوش دیخر  یبرا

 .پاسخ داده شد نکیواموزش ل هیته یبرا ی،به سواالت نواح یبرا اطالع رسان یشنداشتن گو رسان: اطالع
اصالح  یبرا اتیاساسنامه ه خیتار  افتنی انیباتوجه به پا نیهمچن و گرداننده بینا یبرا نداشتن خدمتگزار: مشکالت ناحیه

 هیته یبرا یشد که باهماهنگ نیشد وقرار بر ا یر یگ یداشتند را یهمکار  طیاعضا که شرا نیب دیاساسنامه جد هیوته
 .اساسنامه اقدام کنند

 

 -: خط ماندگار تومان143.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
 یرسان امیمختلف در حال پ یکه جلسات با فرمت ها باشدیجلسه م ۱۴گروه و  ۱۳ یدارا هیناح: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یبه صورت منظم و روزانه در حال اطالع رسان نیآنال هیکانال ناح قیاز طر  هیناح یها هیجلسات و اطالع نکی. لباشندیم
:  یخدمات یبه خدمت گزار در پست ها ازین هی. ناحباشدیم دیاساسنامه جد یر یگ یو را نیدر حال تدو هی. ناحباشندیم
 رابط دوم دارد. ات،یگرداننده، اطالع رسان، نشر  بینا

 و کتاب قدم مناسب با کودک و نوجوان اتینشر : سوال ناحیه
 

 "ت ارائه شده از نواحی و کمیته هاپیشنهادا"

 ررسی سود نشریات )سهم سازمان جهانی، شورا و...(ب -1
 بررسی ثبت آدرس جلسات مجازی و یا حضوری در سایت سازمان جهانی -2

 ماه شورا" دی "رای گیری ها و امور انجام شده در جلسه

 انتخاب شد.رای گیری نائب گرداننده، محمدرضا از تهران به مدت یک سال  -1
 رای گیری کمیته فضا مجازی و آدرس ها، علیرضا از تهران برای دور دوم رای آورده. -2

 ماه شورا"ماه  بهمن"دستور کار 

 (و طرح و برنامه و اموال چیپ و سکه ،کارگاه ها) افرامنطقه(، کمیته ه رابطمسئولین اداری ) :انتخاباتبرگزاری  -1
 .کمیته های خدماتی گزارشات نواحی وگرفتن  -2
 .بررسی مسائل روزو  پیشنهادات معوقهسیدگی به ر -3

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1399 ماه بهمن 3در  جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


