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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  03/11/1399ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  هفتمینچهل 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.  13:30جلسه شورا در ساعت 

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

جلسه ی ر دو ناحیه جدید ایالم )آقای امین(  آذربایجان شرقی )تبریز، آقای رسول( ، البرز )خانم منصوره(،،گلستان )آقا سید محمد(
 شورا حاضر شدند. 

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

 «گزارش کمیته های شورای ایران»

 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه فضای مجازی و آدرسها: کمیتهنام 
 ، زینب و منصورهرسول : نوید، فرشاد،بازوها

 :تهیخالصه گزارش کم
ها داده شده پاسخ به تماس رساند،یها دور دوم خدمت را به استحضار مو آدرس یمجاز  یفضا تهیگزارش کم نیاول

در کانال  یبهبود یدرج روزانه بخش خالصه آوا ،یو بروزرسان راتییتغ نیدرج روزانه آدرس جلسات با آخر - 1 :نیهمچن
 ی( در کانال شورایو مرکز  نیمحترم: آنال ی)نواح هاتهیو کم یدرخواست شده نواح یهاامیدرج پ ران،یا OAمنطقه  یشورا

کانال تلگرام از  یتعداد اعضا شیافزا- 2 پرخوران گمنام. گرامتلو کانال  تیدر وب سا 146و درج گزارش  رانیا OAمنطقه 
ترجمه بابت مطالب  تهیبا کم یهمکار - 3 نفر.1400از  شینفر به ب1160از  نستاگرامینفر و کنندگان ا2080از  شینفر به ب1980

 تهیبا کم یجلسه هماهنگ یبرگزار - 4 .رانیا OAو تلگرام شورا منطقه  نستاگرامیو درج مطالب در ا یسازمان جهان نستاگرامیا
 تهیبا اعضا کم یاتهیدرون کم یبرگزار - 5 و خراسان(. النیگ ،یخوزستان، مرکز  ن،یحاضر: البرز، آنال ی)نواح ینواح یآدرسها

با نائب  یهماهنگ- 7 .رانیا OA تیاصفهان در سا هیدرج گزارش ناح- 6 .تهیها جهت موارد کمو آدرس یمجاز  یفضا
 .OA تیدر سا المیا هیناح یهادرج آدرس- 8 .ایدر دن OA یسالگ61جشن  یگرداننده جهت برگزار 

 :تهیو سواالت کم شنهاداتیپ مشکالت،
در وب  رانیرا دارند. لطفا ثبت آدرس جلسات ا یسازمان جهان تیدرخواست ثبت جلساتشان در وب سا نیآنال هیناح- ۱

توسط  یاپچند گروه واتس تیفعال- 2 رابط فرامنطقه. ایاست  تهیکم نیرا شورا مشخص کند با ا یدفتر خدمات جهان تیسا
را  رانیمنطقه ا یدرج شده در کانال شورا یهاو اعالم اشتباه بودن آدرس یشورا و اعضا نواح ،یاز خدمتگزاران نواح یبرخ

و  ینواح یبرا نکیبازکردن ل نیاز کانال!!! همچن به خروج اعضا قیجلسات و تشو نکیدر ل یو دست کار  رییدارند و تغ
- 3 ها.گروه نیشرکت در ا یو اعضا برا ینواح یبرخ نیها، تماس با رابطو آدرس یمجاز  یفضا تهیکار کم رتداخل د

اعضا  یجهت آگاه یشورا و اطالع رسان یهاکارگاه تهیتوسط کم یفضا مجاز  تیکارگاه با موضوع امن یدرخواست برگزار 
 نامهانیجهت پا OA یهمکار  یبرا یو روانشناس یپزشک انیدانشجو یبرخ یهاتماس- 4 .تهیکم نیا یموارد فوق اعالم یبرا

 ن،یدر صورت موافقت رابط- 6 .اتینشر  هیته یو مشکل اعضا برا اتینشر  تهیکم ییعدم پاسخگو- 5 کرد؟ دی. چه باشانیا
 نیجلسات برگزار نشده ا- 7 .نیآنال اتیبخش فروش نشر  یانداز راه یبرا ینترنتیدرگاه ا افتیشماره حساب جهت در  کی

- 8 ها(تهران دوشنبه آبادینظم و گروه خان یپنجشنبه بدون هاست بوده و ب ها،کشنبهی دیام ریکرمان: مس هیماه: )ناح
 کیساعت، روز و... در  رییگروه چهار تغ کیها شده. که باعث اختالل در اطالعات آدرس النیگ هیناح ادیز  اریبس راتییتغ

شدن و ...  یکه لحاظ شده از حضور  یراتییتهران دو ماه گذشته و تغ هیناح یهاآدرس تهیکم یعدم همکار - 9 ماه داشتند.
تعداد  شیافزا- 11 !ونیلیم کیبا مبالغ  نستاگرامیدر ا OAافراد سودجو به اسم  یتوسط برخ جیفروش پک- 10 اعالم نکردند.

 .دیجد هیناح هیهمراه با اساسنامه الحاق دیتا در اساسنامه جد10تا به  6فرستادن دو رابط به شورا از  یگروه برا
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 -: خط ماندگار  0: خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
ره ثبت وپست با ادا مراجعه. هینفر متخصص تغذ ۲اطالعات  شیرایو یمراجعه به وزارت کشور برا: خالصه گزارش کمیته

 .پرونده دراداره ثبت و وزارت کشور یر یگیپ، انهخکردن نامه به وزارت
 

 09109796130: خط ماندگار تومان471.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته
 رضا ،هرانهم ،اتی، آمعصومه: بازوهای کمیته

 (3ماه  ید 10 خیتار  یحرفه ا یآموزش دفترچه اطالع رسان (2 ینامه سربرگ دار، اطالع رسان هی( ته1 :خالصه گزارش کمیته
 کی یو روابط عموم یاطالع رسان یا تهیدرون کم ی( برگزار 4ماه  ید 24مشکالت  یو بررس ینواح یا تهیدرون کم یبرگزار 

 اطالع رسان یبه شماره خدمات یتماس تلفن 10 افتی( در 5بهمن ماه 
 40دار: ¬نامه سربرگ یطراح نهیهز ( 3هزار تومان  10شارژ:  نهیهز ( 2هزار تومان  600: تهیتنخواه کم( 1: رج کردخ گزارش

هزار  525مانده تنخواه:  یباق( 6 هزار تومان 75ماه :  یخرجکرد د جمع( 5هزار تومان  25:  نترنتیا نهیهز ( 4 هزارتومان
 تومان 

 : پیشنهادات کمیته
و  یخدمات یانجمن و شماره تماس ها یبا چاپ لوگو یاطالع رسان یپاکت نامه ها هیته یبرا تهیکم درخواست مجدد( 1

 .تومان ونیلیم 2به مبلغ  تهیتنخواه کم شیافزا یدرخواست مجدد برا( A4 2و   A5یانجمن در اندازه ها تیسا
 :مشکالت کمیته

 OA یسالگ 61جشن  یاز برگزار  یاطالع رسان تهیعدم اطالع مسئول کم
 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0: خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته
ت  ۹۰۰۰ت برآورد  شده بود هرجلد  ۸۰۰۰ متیشد و ق یدار یها که خر  یسنت الکل ۱۲قدم و ۱۲کتاب  :خالصه گزارش کمیته
 .کنند زیوار  اتیبه حساب نشر  گرید ونیلیم کیمحترم لطفا  یحساب شد که شورا

 .شود یدگیکردم لطفا رس یتقاضا شیهمراه را دارم و در گزارش اون ماه پ یهمچنان مشگل گوش :کمیته مشکالت
 نجایکه ا دیکن زیبعد وار  میکم کن ار شود یم زیخرج کرد رو از سهم شورا که به خزانه وار  اتینشر  نکهیا :پیشنهادات کمیته

کارت به کارت  و  نهیهز  نجایا، در اتیکنند به نشر  زیخزانه و خزانه باز وار  یکارت به کارت بدم برا نهیمثل اون ماه من هز 
 .دوطرف کم بشه یزحمت آن برا

 ینظم در انبار برا یو هم برا شتریب یفضا یهم برا میبزن واریچند رگال به د دیانبار با یبخاطر کمبود فضا ر اینکهگیع دوموض
هم جا دادم تا سر  یگرفتم و رو لیتحو ار ها یالکل یکه کتاب ها روزیتا د دمانیپنفلت ها و مرتب چ داکردنیتر پ عیسر 

هر دفعه  دیهم گذاشتم و با یرو ار ل که جعبه هاکبرام سخت و مش یلیواقعا خ یول، از انبار رمیو عکس بگ نمیفرصت بچ
 .خورمیو خسارت نم شهیقفسه باشه کار راحتتر م یوقت یول، جابجا کنم که پنفلت بردارم

 :فروش نشریات انجمن در یک ماه
 شارژ نهیهز  تومان600.000 اجاره انبار نهیهز  تومان7.742.130که  سودحاصله تومان 17.299.000 مبلغ ماهیکل فروش د      
 تومان. 7.072.130 اتینشر  سود یالباقتومان 70.000 اتیجعبه جهت ارسال نشر  و لیموبا
 اتینشر  سهمتومان و 1.060.819 مبلغ درصد۱۵ یخدمات جهان سهمتومان و 4.596.884 مبلغ درصد۶۵ رانیا یسهم شورا      
 تومان 1.414.426 مبلغ
خزانه محترم شورا آنرا پرداخت  که باشد یمتومان  1.770.000 مبلغ چاپخانه ها به انبار از اتیحمل نشر  نهیهز  ضمنأ      

 .ندینما
 .باشدیم تومان 88.424مبلغ   ی، سود حساب ماه دتوجه      

 :نشریات رو به اتمام انجمن
 دیمحترم تول تهیکم انشااهللد، باش یآن کم م هست که مقدار یاتینشر  لیذ ستیکه ل رسانمیمحترم م یالع شوراطبه ا

—۱۰ترازقدم (4 عدد۱۵۹ یگمنام( 3 عدد۵۹۸یبهبود دوستان( 2 عدد۴۴۰سنت۱۲قدم ۱۲( 1: بگذارند عیتوز  تهیکم اریدراخت
( 9 عدد۶۰۲دیمشکل دار  اباغذایآ( 8 عدد۱۵یبهبود یفرصتها( 7 عدد۲۲۶یبهبود یابزارها( 6 عدد۱۴۴—۴ترازقدم( 5 عدد۲۴۳

 (عدد0خانوادها) یرا( ب12 عدد۲۹۶به خانوادها خطاب( 11 عدد۵۲۶دیخوش آمد دوباره( 10 عدد۶۵۵هفتم سنت
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 -: خط ماندگار 0 :خرج کرد تومان100.000:تنخواه ویراستاری: ترجمه و نام کمیته
 فرهادو  اتیمهناز، آ: بازوهای کمیته

 نتیاشکال، جداول، نقشه ها و پاور پو یجلد، طراح یصفحه، طراح یطراح ،یراستار یو پ،یترجمه، تا :خالصه گزارش کمیته
 ن.و هفتصد و پنجا هزار توما ونیلیکارگاه سنت، مفهوم و خدمت جمعا به مبلغ سه م یکتاب راهنما یها

. کتاب دهیقرار داده شد. ترجمه اساسنامه هنوز به اتمام نرس رانیا تیو در سا تیسا تهیکم لیموقت تحو انیراهنما هینشر 
 شد. یگردانندگ میت لیدوازده و دوازده تحو

 

 09905345741: خط ماندگار 0 :خرج کرد تومان600.000:تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته
 -: بازوهای کمیته

 .تومان 35.000کل  مبلغتومان 500عدد هر عدد70به اهواز  پیفروش چ :خالصه گزارش کمیته
 

 : این کمیته بالتصدی است و در حال حاضر توسط نائب گرداننده انجام میگردد. لطفا در نواحی اطالع رسانی گردد.توجه
 

 09109796136: خط ماندگار 0 :خرج کرد تومان600.000:تنخواه های آموزشیکارگاه: نام کمیته
 -: بازوهای کمیته

 ییو آشنا یبه گروه واتس اپ جهت ارتباط موثر و هماهنگ ینواح یکارگاه ها نیدعوت از مسئول :خالصه گزارش کمیته
 .ندهیآ یجهت مشورت و تعامل در ماه ها شتریب
 

 این کمیته بالتصدی است و در حال حاضر توسط نائب گرداننده انجام میگردد. لطفا در نواحی اطالع رسانی گردد.: توجه
 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار 0: تنخواه : خزانه داراننام مسئول
 تومان می باشد. 17.736.169: موجودی نهایی این ماه: خالصه گزارش

  : تمامی دریافتی ها و پرداختی ها به شرح ذیل می باشد: مالی شوراریز گزارش 
هادریافت هاپرداخت  تومان   تومان توضیحات  تومان 

قبلی خزانه  17.736.169 مانده خزانه  750.600 رابط فرامنطقه  19.908.165 

    75.600 اطالع رسانی  150.000 گلستان

    3.751.320 ترجمه و ویراستاری  200.000 خراسان
    1.770.000 حمل نشریات  500.000 آنالین
    2.000.000 بدهی به WSO  50.000 کرمان

       162.140 خوزستان
       326.500 تهران

       100.000 اصفهان
       90.000 گیالن

       4.596.884 سود نشریات
    8.347.520 جمع کل  26.083.689 جمع کل
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 -: خط ماندگار 0: خرج کرد نائب گرداننده: خدمتیپست 
 یتعامل با گرداننده و منش( 2. کنفرانس یبستر فر  در یو کادر ادار  یفرع یها تهیبا کم یهماهنگ( 1 :خالصه گزارش کمیته

 یهماهنگ( 4. وسکه پیوگرفتن گزارش چ یبا مسؤل قبل یهماهنگ( 3. رانیجلسه شورا منطقه ا یوزمانبند نییجهت تع
و آدرس  یمجاز  یل فضائوو مس نیها و رابط تهیاز زحمات با عشق کم تشکر. انجمن سیتأس یسالگ61 جشن یجهت برگزار 

قبل از شورا و دعوت از سخنران  یهماهنگ یبرگزار . الزم را داشتن یهمکار  یجشن به صورت مجاز  یها که با عشق در برگزار 
 .یتوسط کادر ادار  (9یال8)ساعت در جلسه قبل از شورا2جهت مفهوم 

 

 -: خط ماندگار -: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
 حیمجوز چاپ وتوض جهت از کجا شروع کنم؟ هیدوم ونشر  شیرایو زیکتاب پره یبرا 2 نسسیفرم ال :خالصه گزارش کمیته

 ؟از کجا شروع کنم هیدوم ونشر  شیرایو زیکتاب پره Pdf. شد میتنظ هیمربوط به دو نشر  تیرا یکپ یها متن. شد  لیتکم
 . ارسال شد یبه خدمات جهان

 یر یگ میاز تصم پس :رانیدر ا  OA دیجد  یمنطقه  کی جادیا گروه تهران بر یر یگ میو موارد مربوط به تصم حاتیتوض
با سلسله مراتب , در رابطه 9Rرا از بخش  یسواالت رانیا NSB .دیجد ی منطقه کی جادیبر ا یگروه تهران مبن یاز اعضا یکی

افراد پرخور  OAدر ساختار  .1 باشد: یم ریآن به شرح ز  یکه خالصه  دندیخدمت پرس یو نحوه  OAدر  حیصح یخدمات
 لیتشک که جلسات از اعضاء است یبدان معن نیو ا کنندیجلسه و گروه مشارکت م کی جادیدر ا گریکدیبا  اریاخت یب
 کنندیم یهمکار  گریکدیبا  یگروه نیب کی جادیجلسات در ا .2 انجام بدهد. تواندینم یکار  ییفرد به تنها کی یعنی شوندیم

 جادیها در ا یگروه نیگروهها وب .3 .تواندینم ییگروه به تنها ای جلسه کیکه  دهدیرا انجام م یکار  یگروه نیپس هر ب
. میدار  NSB  کیما فقط  یهر کشور  درمفهوم است  نیبد نیوا کنندیمشارکت م گریکدی( با NSB) یمل یخدمات اتیه کی
  NSB کی رانیدر ا شما. ستیبه انجام آن ن قادر ییگروه به تنها کیو  یگروه نیب کیکه  دهدیرا انجام م یکار  NSB کی
 یخدمات مل یها اتیمناطق به ه .NSB .4نه چند  دیداشته باش یگروه نیب نیچند دیتوانیکه م دیدار  یخدمات مل اتیه

 یدر منطقه  رانیوجود دارد که ا یمنطقه جهان 11 ایدر کل دن دهندیم ارائه (Region)1 یها خدمات یگروه نیگروهها و ب
را  یخدمات نیمعتمد اتیوه یخدمات جهان یکنفرانس کار  قیاز طر  یو هم فکر  یمنطقه با همکار  11واقع شده است 9

را پاسخ 9و سنت 1سوال مربوط به سنت  نیبه ا کنمیم قیشما را تشو 9به عنوان خدمتگذار منطقه  من .دهندیانجام م
از ساختار  میکنیم یماسع ایآ :9سنت  سوال -2 ؟ میر یبگ ادی یز یدر کل (چ OAدر مورد عبارت ) میما وقت گذاشت ایآ -1 :دیده
OA ؟میکرده و آن را درک کن تیحما 

 OA یخدمات– ساختاربه  یتوجه یب یمیتصم نیکند چرا که چن رییتغ دیبا 2و1به دو منطقه  رانیا لیتبد یبرا یر یگ میتصم
مان  یبه دوستان بهبود ما (رانیا NSB یارسال شد برا OAدر  یمربوط به ساختار خدمات نتی)پاورپو. باشدیو سنت ها م

جلسات  یدر کل برا OAبا  ارتباط دیفوا موجود در سنت ها و یبراصول روحان میکنیم هیتوص رانیا NSB یدر ساختار خدمات
 . است یر یهمه گ کیمانند  اریاخت یب ی.پرخور  دیخود متمرکز شو یو بهبود

لحاظ  از یخوب اریبس یها شرفتیپ یدر سال جار  رانیشما در گروه ا میازمندین گریکدیبا  یوارتباطات جهان یهمکار  به ما
 .دیداشته ا تنخواهو در خواست  دیجد  اتینشر  یو انجام ترجمه 9منطقه  شیشما در هما یشرکت دو نفر از اعضا یارتباط

 .دیکن یر یگ میتصم 2021سال  یخدمات جهان یشرکت در کنفرانس کار  یوبرا دیداشته باش یشتر یاتحاد توجه ب به
 خواهند داشت. یمل  یها شیو صحبت در هما یحق را رانیا یها یگروه نیب یکه همه  دیمسئله باور داشته باش نیا به

 است از سنت ها یآن ناآگاه لیتنها دل تعارضات مواجه شده اند و نیا با ایسراسر دن یها یگروه نیب از کشورها و یار یبس
توانند در جلسات  یم یکیسلیخانم و لیصورت تما در در روند بهتر بهرمند شوند. یاز بهبود شودیتعارضات باعث م نیا و

باالتر از  یاز لحاظ سطح ساختار خدمات رانیا NSB :رانیدر ا یمربوط به ساختار خدمات یلیتکم حاتیتوض ما شرکت کنند.
 دارد. یگروه نیب کیبه  نسبت یشتر یب یها تیمسئول NSB کی.و باشدیها م یگروه نیب
 نیچن به حداقل توسط دو جلسه که دیبا یگروه نیب کی جادیا یبرا یر یگ میتصم .هستند NSBاز  یها بخش یگروه نیب
چند  کشور کیبا همان زبان در  یجلسات هیناح ایشهر  کیبه  تواندیم یگروه نیب کیدارند انجام شود  ازین یگروه نیب

از جمله  یمل یها تهیبه کم یرسان امیخود در جهت پ یمل یها تیانجام فعال یبرا NSB کی کند. یزبانه خدمت رسان
 شده اند. لیها و گروه ها تشک یگروه نیب یهمه  یها از اعضا تهیکم نیاست ا ازمندی....نو تیسا وب ترجمه وچاپ و

 عملکرد از یدر ارتباط باشند گزارش کوتاه OAحفظ اتحاد وتداوم  یبرا گریکدیبا  دیبا یمحل یگروه نیب یها تهیکم غالبا
 کارگاه ارسال شد. یبخش برگزار  یبرا یجلسات مجاز 
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 «گزارش نواحی شورای ایران»

 -: خط ماندگار تومان 162.140 :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
گروه  به صورت  2، ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هیدوازده گروه در ناح( ۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

خوزستان جلسات خود را به صورت مرتب  هیناح ندگانینما اتیه (۲ کنند. یم تیفعال نیآنال یگروه در فضا۱۰و  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 
 تیو سکه در حال فعال پیچ تهیو کم یاطالع رسان تهیکم (۵ .باشدیتومان م 8.000.000در حال حاضر  اتیتنخواه نشر 

 خوزستان به شورا ارسال شد. هیناح ندگانینما اتیگزارش ه( 6 هستند.
نبود  لیبه دل یجلسات حضور  یدر برگزار  یبهبود یانجمن و گروه ها یجهت معرف یاطالع رسان تهیکم( ۱: مشکالت ناحیه

داشته  یشتر یب یر یگیگزارش شفاف ارائه داده و پ میثبت خواهشمند تهیبا مشکل مواجه شده اند. از کم تیمجوز فعال
 هیگروه ها در ناح ینموده باعث نگران تیکه اعالم فعال یدیجد یو مشکالت بوجود آمده توسط شورا لیمسا( 2 باشند.

  .دهیخوزستان گرد
 مربوطه اطالع داده شود یها تهیمشخص و به کم رانیانجمن پرخوران گمنام توسط شورا ا یدادهایرو( ۱: پیشنهادات ناحیه

و خدمتگزاران  نیرابط هیشورا فقط مختص گزارشات و اطالع یهماهنگ یگروه واتساپ( ۲ اطالع داده شود. ینواح نیبه رابط و
 قرار داده شود. یپنجشنبه در گروه هماهنگ۲۱ساعت  گزارش خدمتگزاران شورا تا( ۳ باشد.

 -: خط ماندگار 0 :مبلغ اهدایی آذربایجان شرقی: نام ناحیه
داير  21/30الى  20جلسه ارامش تبريز با فورمت مشاركت ازاد در روزهاى پنج شنبه ساعت ( 1: گزارش و دستاوردهای ناحیه

جلسه فعاًل در محيط فرى  (4. نفر 5الى  3داد تازه واردين بين تع (3. نفر 60الى  50ميانگين اعضاء شركت كننده  (2. است
و  بود كه جهت خريد نشريات استفاده شد. تومان 149000اورى شده گروه مبلغ خزانه جمع  (5. كنفرانس برگزار ميشود
 . اهدايى به شورا نداريم

 

 09109796123: خط ماندگار تومان 326.500 :اهدایی مبلغ : تهراننام ناحیه
چون  ها داشتند و درخواست هم گروه یسر  هیفرستاد و  میبط به شورا خواهار۲ ندهیاز ماه آ: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .گرددیاعالم م ندهیماه آ یدرخواست در گروه واتساپ بود انشااله رسم
 

 -: خط ماندگار تومان 0 :اهداییمبلغ  : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
روز پنج شنبه  ۱۵راس ساعت  ۱۳۹۹در سال  رانیا ۱۴ هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه نیهشتم :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یبودن خدمت ها نیزم (2. مشکل نبود خدمتگزار در اکثر گروهها( 1 برگزار شد. نیماه به صورت آنال ید ۲۵ خیعصر در تار 
و  یمجاز  یگروهها تیحما (3. دار خزانه و رابط دوم شورا و اتیه یآدرس جلسات و گردانندگ تهیاطالع رسان ، کم تهیکم

 .خوب بوده است یحضور 
 

 

 -: خط ماندگار تومان  100.000:مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
و البته در نظر  ندگانینما یبهمن برگزار شد. با را کمیروز چهارشنبه  ندگانینما ئتیجلسه ه: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یجلسه حضور  یبرگزار  لیو تما ییکه توانا ییهاکرونا در استان اصفهان، اجازه داده شد گروه تیو وضع طیگرفتن شرا
 را برگزار کنند. یدارند، جلسه حضور 

 شانیکه ا توانندیم ایسوال داشتند که آ نستاگرامیا جیاصفهان در مورد پ هیناح یهاآدرس تهیمسئول کم :ناحیه مشکالت
 م؟یکن یاصفهان راه انداز  هیناح نستاگرامیا جیپ نکهیا ایداشته باشند؟؟  رانیمنطقه ا نستاگرامیا جیرا در پ یاطالع رسان

 

 -: خط ماندگار تومان 90.000 :مبلغ اهدایی : گیالننام ناحیه
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 یهمدل یگروه از گروهها نیب ندهینما ۵حضور  عصر با ۶تا  ۴ازساعت  02/11/1399 روز در :گزارش و دستاوردهای ناحیه
ها  تهیاز گزارشات کم بعد نکهیا. لنگرود برگزار شد یمجاز  رشت و یمجاز  و یولنگرود حضور  یمختلط حضور  و یحضور 

 .دیگروه انتخاب گرد نیب ندهینما ۵ یبا را یدوباره منش یر یگ یرا و یاتمام خدمت منش لیبدل وگروها و
 

 -: خط ماندگار تومان 0: مبلغ اهدایی : البرزنام ناحیه
ماه  ید( ۲ .شودیدارد که به طور مرتب برگزار م نیجلسه آنال کیفقط  هیدرحال حاضر ناح( ۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ها قرار دارد.خدمت یبهمن ماه انتخابات تمام ندگانینما أتیبرگزار نشد و در دستور کار جلسه ه ندگانینما أتیجلسه ه
 به شورا ندارد. یاالبرز اعانه هیناح( ۳

جلسه به اشتراک گذاشته  یبرگزار  یهاکه درباره فرمت یسوال داشتن که چرا در پست کی هیناح اعضای از: پرسش ناحیه
 اشاره نشده؟ یشد، به فرمت راه زندگ

 

 -: خط ماندگار تومان 200.000: مبلغ اهدایی : خراساننام ناحیه
 یفر  در 25/10/99خراسان مورخ  هینا ح ندگانیت نمائیه نیجلسه صد و چهل و هفتم :گزارش و دستاوردهای ناحیه

گزارش ماه قبل از  هید ییتا گرفتن OA یخدمات میقدم سوم و مفاه یبعداظهر با خواندن دعا  15:00کنفرانس راس ساعت 
 .ها آغاز به کارکرد تهیکم نیخدمتگزاران و رابط ابیو غ حضور نیرابط

 

 

 -: خط ماندگار تومان 50.000:مبلغ اهدایی : کرماننام ناحیه
صبح با حضور 9ساعت 99/10/26 خیروزجمعه در تار  ستانیکرمان  وس هیناح نماهیجلسه ا :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 و  رجانیس ندهینما دهیسع خانم، اطالع رسان ،تایخانم رز  نماهیا. صبح ادامه داشت 11 ساعت تا خدمتگزاران برگزار شد،
کنفرانس  یدر فر  نیشهرستا نهابصورت انال یدر تمام ستانیکرمان وس هیدر ناح جلسات. داشتند بتیغ کیرش رابط آ یقاآ

هم در دست اقدام  رفتیدر زاهدان وج یجلسات بصورت حضور  یر یگیطرف دوستان پ شود،ازیطبق روال قبل برگزار م
 ،نو کرمان یزندگ جلسه باشد،یپر بار م اریبس گرید یاستان ها تیحما و یاطالع رسان با زیجلسات خود کرمان ن. باشدیم

پنج شنبه بصورت  سه شنبه و یزهاور و یجلسه بصورت حضور  کشنبهی یگرفته شد که روزها نیبرا میتصم یدرجلسه ادار 
 لیتشک یبرا یاطالع رسان کارگاهها، تهیکم ولئمس. اقدام شود یحضور  یکردن مکان برا دایجهت پ برگزار شود و نینالآ

 فروش،۲۸۳، اتینشر  لئومس. خبر دادند ید۲۹ خیقسمت دوم در تار  رهجو کارگاه راهنما و یو از برگزار  یا تهیمرتب درون کم
 هزارتومان۱۸۰ یخزانه دار  ولئمستومان  ۲.۳۳۱.۰۰۰اتیسقف نشر  رو موجود ندارند زیکتاب پره بار و نهیهز ۶۷ دیخر ۳۰۰
 .یگوش دیخر  یاطالع رسان برا تایوجدان انتقال به خانم رز  یرا طبق

 

 -: خط ماندگار تومان500.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
مشارکت  ی.جلسات با فرمت هاباشدیجلسه در هفته م ۱۵گروه و  ۱۳ یدارا نیآنال هیناح: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .شوندیبرگزار م انیاز لغزش، کودک و نوجوان، بسته آقا یروز، خواندن و نوشتن، بهبود ۹۰موضوع دار، 
 اساسنامه را در دستور کار قرار داد. یبازخوان یجلسه اظطرار  هیناح
به مناسبت  OAدر  یار یاخت یب یمار یکودک و نوجوان و انواع ب یدو کارگاه با موضوع: سنت هفتم برا هیکارگاه ناح تهیکم
 انجمن برگزار کرد. یسالگ ۶۱
 باشد. یم نیآنال هیناح یها در کانال رسم هیروزانه آدرس جلسات و اطالع یآدرسها در حال اطالع رسان تهیکم

 طرح و برنامه است. تهیروز در دستور کار کم ۹۰و پمفلت  هیناح اتیتنخواه نشر  یبررس
 دارد. ۲ه، اطالع رسان، رابط به خدمتگزار نائب گردانند ازین هیناح
 یروز سپاسگزار  نیدر ا نیآنال هیاز کارگاه ناح تیانجمن و حما یسالگ 61جشن تولد  یبرگزار  یبرا رانیا یاز شورا نیآنال هیناح

 کند. یم
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 "ت ارائه شده از نواحی و کمیته هاپیشنهادا"

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

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

 از تهران به مدت یک سال انتخاب شد. دانیال، رابط فرامنطقه دومرای گیری  -1
 خراسان و خوزستان.خدمات جهانی به پیشنهاد ناحیه آنالین و تایید ناحیه  9درخواست برگزاری کارگاه توسط منطقه  -2

 ماه شورا"ماه  بهمن"دستور کار 

 (و طرح و برنامه و اموال چیپ و سکه ،کارگاه ها) اکمیته ه :انتخاباتبرگزاری  -1
 .کمیته های خدماتی گزارشات نواحی وگرفتن  -2
 .بررسی مسائل روزو  سیدگی به پیشنهادات معوقهر -3

 "خاتمه گزارش"

 برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبامی باشد،  1399که به عنوان آخرین جلسه شورا  1399 ماه اسفند 1در  جلسه بعدی شورا
   .اطالع رسانی خواهد شد

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


