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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  01/12/1399ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  هشتمینچهل 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.  13:20جلسه شورا در ساعت 

 یآقا(، اصفهان )آقای فرهاد و خانم آیات (، ساختار آنالین )آقای بهمن) مرکزی، (آقای حمید و آقای علیرضاخراسان ): حاضر نواحی
، محمد( یژگان( ،گلستان )آقاخانم مناحیه گیالن )  ،(آقای حامد و آقای رضاخوزستان ) ،(روح اهلل ی آرش و آقایآقا(، کرمان )علی

 جلسه ی شورا حاضر شدند. ر د(، محمدرضا و آقای بهروز تهران )آقای و  آذربایجان شرقی )تبریز، آقای رسول( البرز )خانم منصوره(،

، فرامنطقه ین، رابطو منشی ، نائب گردانندهگرداننده ،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  ،خزانه داران

 «گزارش کمیته های شورای ایران»

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

پاسخ به  رساند،یها دور دوم خدمت را به استحضار مو آدرس یمجاز  یفضا تهیگزارش کم نیاول :تهیخالصه گزارش کم
 یدرج روزانه بخش خالصه آوا ،یو بروزرسان راتییتغ نیجلسات با آخر  درج روزانه آدرس - 1 :نیها داده شده همچنتماس
( یو مرکز  النیمحترم: گ ی)نواح هاتهیو کم یدرخواست شده نواح یهاامیدرج پ ران،یا OAمنطقه  یدر کانال شورا یبهبود

 یتعداد اعضا شیافزا - 2 م.پرخوران گمنا تلگرامو کانال  تیدر وب سا 147و درج گزارش  رانیا OAمنطقه  یدر کانال شورا
ترجمه  تهیبا کم یهمکار  - 3 نفر.1650از  شینفر به ب1400از  نستاگرامینفر و کنندگان ا2274از  شینفر به ب2080کانال تلگرام از 

 فعال – 4 .رانیا OAو تلگرام شورا منطقه  نستاگرامیو درج مطالب در ا یسازمان جهان نستاگرامیبابت مطالب ا یراستار یو و
با  یهمکار  -5 محترم، خراسان، تهران و خوزستان(. یاند. )نواحشده یکه به صورت حضور  ینواح یهاآدرس یکردن برخ

 یدر حال راه انداز  -6 .ردیدانلود اعضا قرار گ یبرا تیجلسات که در وب سا یبابت پمفلت برگزار  یراستار یترجمه و و تهیکم
آن آماده شده و در  ییکه نسخه ابتدا میهست دیتلفن همراه اندرو یهایگوش یانجمن پرخوران گمنام برا لیموبا شنیکیاپل

همراه با اتمام  ندهیتا ماه آ زین فونیآ یهایگوش یبرا نی. همچنمیهست یو افزودن موارد بعد یحال رفع مشکالت احتمال
 یهمکار  -7کمک کننده باشد.  شتریب یرسان امیپ یبرا شنیکیاپل نیاست که ا دیخواهد شد. ام یانداز  هرا دیکار اپ اندرو

که از چند جلسه باز  ییهاجلسه باز، نمونه پمفلت یتجارب برگزار  هیارا یبرا النیمحترم گ هیناح یبا آدرسها و اطالع رسان
سالگرد  نیسوم3جشن  یو... جهت برگزار  ازدهمیسوم، هفتم و  کم،ی یهاقدم یدعا ریتصاو ،یبرگزار  نکیوجود داشت، ل

 کنفرانس. یاعضا جهت شرکت در جلسات در فر  یبرا دیجد دئویو هیته -8 .هیحنا نیا
به  یثبت تمام آدرس جلسات برا یاز شورا برا فیو کسب تکل دییدرخواست تا – ۱ :تهیو سواالت کم شنهاداتیپ مشکالت،

 یفضا مجاز  تیکارگاه با موضوع امن یدرخواست برگزار  - 2 جلسات. یبرا یشناخته شدن از سمت سازمان جهان تیرسم
در صورت موافقت  -3 .تهیکم نیامیموارد فوق اعال یاعضا برا یجهت آگاه یشورا و اطالع رسان یهاکارگاه تهیتوسط کم

 ینواح یبرخ -4 .نیآنال اتیبخش فروش نشر  یانداز راه یبرا ینترنتیدرگاه ا افتیشماره حساب جهت در  کی ن،یرابط
جهت پس از دو بار تذکر در مرتبه سوم از  نی. به همشدینم تهیکم نیهم به ا یکه اطالع رسان شدیجلسات آنها برگزار نم

 لیمیا قیدرج شود از طر  تیدر سا شانهیهستند گزارش ناح لیکه ما ینواح -5 حذف شد. یآدرس جلسات مجاز  ستیل
مشکل با  -6 ارسال کنند. reports@oair.irاقدام و گزارش خود را به  شودیتمام م oair.irخود که با @ هیمخصوص به ناح

 ی. برخرنیگیتماس م ایو  دنیم امیپ یوقت میدیقرار م نیتازه وارد اریکه در اخت تیدر سا نیروز اول تازه وارد 12پمفلت 
 یمجوز از سمت شما برا درخواست صدور -7 آن را ترجمه نکرده است. رانیا OAنام برده شده که ظاهرا اصال  اتینشر 
جهت قرار گرفتن در کانال شورا منطقه. متأسفانه از چند کانال در حال انجام است و بهتر است  یبهبود یکردن آوا یصوت

 موضوع. نیاز سمت شورا منطقه انجام بشه ا
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 -: خط ماندگار  0: خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
. رهیمد تئیجهت امضأ ه شتازیثبت شرکت ها و ارسال آن با پست پسازمان اظهارنامه از  افتیدر . 1: کمیتهخالصه گزارش 

که در  ییاطالعات استان ها هینظارت و ارا تیهئ سی( در وزارت کشور جهت معارفه با رئرعاملی)مد تهیحضور بازو کم( 2
 .میباشیجلسات م یحال  برگزار 

 تیپروانه فعال افتیو در  یینها لیاعضاء خود و تعداد جلسات تحت پوشش خود را جهت تکم یبیلطفا تعداد تقر  ینواح
 در اسرع وقت اقدام گردد یاستان یندگینما هینسبت به ارا تیپروانه فعال افتیتا بعد از در  ندیاعالم نما

 

 09109796130: خط ماندگار تومان73.500: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته
 رضا ،هرانهم ،اتی، آمعصومه: بازوهای کمیته

( آموزش دفترچه اطالع 2. رشت یسالگ 3تولد  یجهت برگزار  النیبا اطالع رسان گ ی( هماهنگ1 :خالصه گزارش کمیته
درون  یبرگزار ( 4. بهمن ماه 22مشکالت  یو بررس ینواح یا تهیدرون کم یبرگزار  (3. بهمن ماه 8 خیتار  یحرفه ا یرسان

تماس  (6. اطالع رسان یبه شماره خدمات یتماس تلفن 4 افتیدر ( 5. بهمن ماه 29میو روابط عمو یاطالع رسان یا تهیکم
 .ینیبه بندر امام خم رازیمهرشده از ش  A4 یجهت ارسال برگه ها تهیاطالع رسان خوزستان با مسئول کم یتلفن

پست:  نهیهز ( 3. هزار تومان 15رفت و برگشت به اداره پست:  هیکرا( 2. هزار تومان 10شارژ:  نهیهز ( 1: کرد کمیتهخرج
 500/73خرجکرد بهمن ماه :  جمع(6. هزار تومان 30:  نترنتیا نهیهز ( 5. هزار تومان A4: 3برگه  دیخر ( 4. تومان 500/15

 .هزار تومان
باشد و زمان می تهیکه در دستور کار کم یکارگاه در رابطه با مباحث دفترچه اطالع رسان ی: برگزار تهیکم یآت یهابرنامه

 .گرددیمتعاقبًا اعالم م
 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0: خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته
 افتیاي در  جهیهنوز نت یشده ول داده هم دیتول تهیدرگزارش قبل آمده و به کم اتیکسري نشر  ستیل :خالصه گزارش کمیته

 ابزارهايج(  112قدم چهار  ترازث(  218قدم ده  ترازت(  157میگمناب(  328سنت  12قدم و  12ها: الف( کسري ستیل. نکردم
 خواهندیکه م یکسان برايد(  44نوجوان  برايخ(  286به خانواده ها  خطابح(  12هاي بهبودي  فرصتچ(  171بهبودي 

 108مرجع  بستهر(  0خانواده  برايذ(  711
 . نیجعبه هاي سنگ ییفلت ها بعلت جابجام: نبود طبقه براي پتهیکم مشکالت

 ر؟یخ ایشود  مهیب اتینشر  ایآ نی: به نظر رابطبه شورا شنهادیپ
 تومان 4.689.120سود از فروش  کلتومان ب(  11.820.000 اتینشر  فروش: الف( اتینشر  یالگزارش م

تومان  30.000پهن  چسبتومان پ(  26.000 لیپست موبا نهیهز تومان ب(  30.000 زريیفر  سهیک: الف( اتینشر  مخارج
 1.000.000 قدم 12تنخواه کتاب  یالباق AAتومان. ج( کتاب  10.000 اتیخط نشر  شارژتومان ث(  170.000 نترنتیا شارژت( 

 تومان 1.866.000کل.  جمع ____________________ تومان 600.000مکان انبار  اجارهتومان چ( 
 تومان.  2.823.120 اتیسود کل بعداز کسر مخارج نشر  ماندهتومان.  191.894در برج بهمن ماه  یسپرده حساب بانک سود
شورا و خدمات  سهمتومان.  564.624 اتینشر  سهمتومان.  423.468 یخدمات جهان سهمتومان.  1.835.028شورا  سهم
 .شودیم زیبه خزانه شورا وار  یجهان

 

 -: خط ماندگار 0 :خرج کرد تومان100.000:تنخواه : ترجمه و ویراستارینام کمیته
 و علیرضا فرهاد ت،ایمهناز، آ: بازوهای کمیته

به  یدگیرس یبرا ییرهنماها هینشر  منطقه ترجمه شد. یو اساسنامه شورا یمنطقه مجاز  اساسنامه :خالصه گزارش کمیته
کارگاه سنت مفهوم خدمت تا  کتاب است. یراستار یو در پرخوران کمنام ترجمه شد و در مرحله رگذاریمخرب و تاث یرفتارها
 یراستار یجلسات و یپمفلت برگزار  یمجاز  یو فضا تیسا تهیکم یهمکار  با .شودمی یگردانندگ میت لیتحو ندهیهفته آ

 اعالم خواهد کرد. یمجاز  یو فضا تیسا تهیشد که گزارش مفصل آنرا کم
 . بهمن 29روز پنجشنبه  09:92جهان ساعت  1ترجمه منطقه  یها تهیمسئول کم یا تهیدر جلسه درون کم شرکت

 ترجمه اساسنامه را هنوز مترجم اعالم نکرده نهینداشته است و هز  یا نهیماه هز  نیترجمه ا تهیکم :تهیکم یها نهیهز 
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 «ایرانگزارش مسئولین اداری شورای »

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

  باشد: میدریافتی ها و پرداختی ها به شرح ذیل می: تماریز گزارش مالی شورا
هادریافت هاپرداخت  تومان   تومان توضیحات  تومان 

قبلی خزانه  15.908.537 مانده خزانه  4.901.560 رابط فرامنطقه  17.736.169 

    74.100 اطالع رسانی  180.000 ناشناس

       283.000 تهران
       200.000 خراسان
       500.000 آنالین

ارسف  150.000       
    4.975.660 جمع کل  20.884.197 جمع کل

 

 -: خط ماندگار -: خرج کرد نائب گرداننده: پست خدمتی
گزارش  یجدول زمانبند میجهت تنظ یگردانندگ میو ت یها فرع تهیبا کم یانجام امور محوله وهماهنگ :خالصه گزارش کمیته

 .ینواح یو سکه جهت ارسال درخواست پیبا بازو چ یهماهنگ. شورا
 

 -: خط ماندگار تومان 480.000: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
 یماه سپتامبر هفته یهفته نیاول 9 یدر منطقه، آذر ماه 22دسامبر  12م دوازدهم: روز چهار چوب قد :خالصه گزارش کمیته

.       دیمراجعه کن WWW.oaregion9.org تیسا به دیتوانیم R9 و یانهیسال میدانلود تقو یبرا .باشدیم 9 یمنطقه
 (ور یشهر  17تا  وریشهر 11)

 یهابدنه یهاسالنامه ای ها وخبرنامه قیاز طر  دادهایرو .میندار   دادهایرو یبرا  یالملل نیب میتقو OAدر حال حاضر در  ما
 شود.یاعالم  م یمحل یخدمات

 یتر مناسب یتواند روزهامی یهر گروه جشن گرفته شود. کشنبهی ایشود که روز شنبه می شنهادیپ یالملل نیب یروزها یبرا
به   دادهایرو یبراخود را  شنهادیتواند پمیهم  رانیا خود انتخاب کند. یهفتگ التیخود متناسب با تعط یاعضا یرا برا

WSBC2021 در مورد آن بدهد. یکاف حاتیتوض یندگانیبفرستد و با ارسال نما 
شده و  گذاشته یشود به رامیمورد بحث قرار گرفته  WSBC مکتوب که در شنهاداتیپ قیاز طر  OA یها هیاصالحمیتما

 شود.میانجام 
کنفرانس بصورت  ی. برگزار مارس خواهد بود15تا  WSBC2021 یخدمات جهان یکنفرانس کار  یبرا ندهیثبت نام نما فرصت

 خواهد بود. یمجاز 
 :ترجمه تهیمربوط به کم پاسخ

 ارسال شود و متن  یخدمات جهان یبرا 2 نسسیال دیها و خدمت( آماده به چاپ است. باسنت، می)کتابچه کارگاه مفاه
 بشود. میتنظ تیرا یکپ

 ارسال شد. یشد و به خدمات جهان لیتکم یچاپ کتاب مجامع حرفه ا یبرا 2 نسسیال فرم
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 «گزارش نواحی شورای ایران»

 -: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
جلسه به صورت ۳) ندینمامیخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار  هیدر ناح:دوازده گروه ۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

خوزستان جلسات خود را به صورت مرتب  هیناح ندگانینما اتی: ه۲ کنند.(می تیفعال نیآنال یجلسه در فضا۱۰و  یحضور 
از  نیجلسات آنال نکیو ل یحضور  :آدرس جلسات۳ فرستند.میو منابع را به ساختار  نیگروهها رابط هیو کل دینمامیبرگزار 

موجود و سقف  هیدر ناح اتی: نشر ۴ باشد.می یخوزستان در حال اطالع رسان هیناح یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیطر 
 تیو سکه در حال فعال پیچ تهیو کم یاطالع رسان تهی: کم۵ .باشدیتومان م ۸/۰۰۰/۰۰۰در حال حاضر  اتیتنخواه نشر 

 .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح ندگانینما اتی:گزارش ه۶ هستند.
نبود  لیبه دل یجلسات حضور  یدر برگزار  یبهبود یانجمن و گروه ها یجهت معرف یاطالع رسان تهیکم« :هیناح مشکالت

داشته  یشتر یب یر یگیگزارش شفاف ارائه داده و پ میثبت خواهشمند تهیبا مشکل مواجه شده اند. از کم تیمجوز فعال
 د؟یاز فاکتور با سربرگ انجمن استفاده نما اتیدر فروش نشر  تواندیم هیناح اتینشر  تهیکم« باشند.

بازو  کیشورا ارسال و توسط  اتینشر  تهیکم قیدارند از طر  اتیبه نشر  ازیخارج از کشور که ن یاعضا« :به شورا اتشنهادیپ
 یبرخ یتماسها- ۱: رانیا یشورا مل یمجاز  یآدرسها و فضا تهیو سواالت کم شنهاداتیبه پ تجربه« در اروپا پخش گردد.

 انیدانشجو نیا « :هیناح جوابکرد؟  دیچه با شانیا نامه انیجهت پا OA یهمکار  یبرا یو روانشناس یپزشک انیدانشجو
شرکت در  جهت« سنت پاسخ داده شود. ۱۲قدم و  ۱۲ یشوند تا سواالت آنها در راستا تیهدا یاطالع رسان تهیبه سمت کم

منبع کامل  کیانجمن که  اتیقرار دادن نشر  اریدر اخت با« ها و جلسات باز انجمن پرخوران گمنام دعوت شوند. شیهما
شماره حساب جهت در  کی نیدر صورت موافقت رابط -۲ است. اریاخت یب یو متوقف کردن پرخور  یمار یب نیا یمعرف یبرا
:پول ۱ :دیچندتا سوال مطرح گرد ندگانینما اتیه در«. نیآنال اتیبخش فروش نشر  یراه انداز  یبرا ینترنتیدرگاه ا تافی

 یی:کدام خدمتگزار نقطه پاسخگو۳ گردد؟یارسال م قیاز چه طر  اتی:نشر ۲ گردد؟یم زیبه حساب کدام خدمتگزار وار  اتینشر 
 باشد؟می

 

 -: خط ماندگار - :اهداییمبلغ  آذربایجان شرقی: نام ناحیه
 21/30ساعت  99/11/30جلسه ادارى  درتاريخ  : خالصه گردش كار:2. : اهدايى به شورا نداريم1: گزارش و دستاوردهای ناحیه

پيشنهاد تشكيل يك ناحيه مشترك بين دو  ،ه پس از اصالح چند مورد اساسنامهبا حضور تمامى خدمتگزاران برگزار گرديد ك
گان دو گروه پيگيرى جان شرقى و غربى مطرح شد كه مورد موافقت قرار گرفت و اين مسئله از طريق نماينداستان اذرباي
: سقف تنخواه نشريات مبلغ يك ميليون تومان تعیین شد كه قرار شد ماهيانه از سبد سنت هفتم تااين سقف 3 .خواهد شد

 .ريمپيشنهاد ندا :5. :مشكل خاصى نداريم4. به نشريات پرداخت شود
 

 09109796123: خط ماندگار تومان 283.000 :مبلغ اهدایی : تهراننام ناحیه
 یجلسه بهبود ۲۲گروه ودر جمع  ۱۹هفته توسط  یدر تمام روزها یجلسات بهبود یبرگزارها: گزارش و دستاوردهای ناحیه

ساختار تهران با حضور  یبرگزار . یسنت کتاب دوستان بهبود ۱۲قدم  ۱۲ یتهران برگزار  یکارگاه ها دستاورد. شودیبرگزار م
برگزار  نیوآنال یساختار بصورت حضور  جلسه. صورت گرفت نیو سکه و رابط پیچ یانتخابات گرداننده اطالع رسان. گروه ۱۶

هستن  وصل NSB رانیا یبه ساختار شورا و. هستن یالملل نیتهران ب یتهران انجام شد و گروهها یتمام گروهها ثبت. شد
در مورد خدمتگزاران  رانیا یساختار شورا تمرکز صورت نیا به: حکمت و فرشتگان یگروهها شنهاداتیپ. IGتهران  یگروها
 . کار شود شتریباشن و ب یخدمات میمفاه یبر رو
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 -: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
و  انیآقا یقم و همدان و سه گروه حضور  ندگانیبهمن ماه با حضور نما ۳۰جلسه پنجشنبه  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 گروه خدمتگزاران یها تیزارش فعال( گ1 کنفرانس برگزار شد. یفر  یدر فضا ۱۵:00بانوان ساعت  یبانوان و مجاز  یحضور 
اعالم  یها نهیهز  یاختصاص خزانه برا -۳. بهمن ماه ۱۶کارگاه ماهانه سنت ها در یبرگزار . تومان۳۰۷۰۰۰مبلغ کل خزانه -۲

 تیکرونا عدم حما طیبا توجه به شرا هیناح نیمشگل ا-۴. تهیکم نیا دیباال بردن توان خر  یبرا اتیسقف نشر  شیشده و افزا
کارگاه  یبرگزار  -۶. موضوعات ثبت انجمن  یر یگیپ هیناح شنهادیپ-۵. یشده حضور  لیتعط یخدمات و گروه ها یو اعضا برا

 اسفند ماه برگزار خواهد شد. ۸به شن ۱۰و۹سنت 
 

 -: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی : البرزنام ناحیه
  هیجلسه انتخابات خدمتگزاران در ناح ی. برگزار ۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 کارگاه با موضوع سنت هفتم یبرگزار  شنهادی. پ۲
 به شورا ندارد. یاالبرز اعانه هی. ناح۳

 مطرح کردند. ۹۰درباره فرمت  یسواالت هیناح اعضای
 

 -: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی : خراساننام ناحیه
 تهیبهمن برگزار شد و کم 30 خیروز پنج شنبه تار  هیناح جلسه. هزار تومان ۲۰۰به شورا  ییاهدا :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 . گزارش خودشون رو دادند هایشهر  تهیکم نیها و رابط
 .یمیقد ینکردن اعضا تیحما. نشدن سبد سنت هفتم تیحما. ساختار  یپستها یخدمتگذار برا نبود: هیمشکالت ناح

 .گرددمیبرگزار  یبهتر کرونا چند تا جلسه به صورت حضور  تیماه هم به خاطر وضع نیا
 

 -: ماندگارخط  ندارد :مبلغ اهدایی : کرماننام ناحیه
بح با حضور ص9ساعت 99/11/24 خیروزجمعه در تار  ستانیکرمان  وس هیناح نماهیجلسه ا :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 خانم، اتیصابره مسئول نشر  خانم، ،اطالع رسان تایخانم رز  نماهیا. صبح ادامه داشت 11 ساعت تا، خدمتگزاران برگزار شد
 داشتند. بتیغ کیارش رابط  یقاخیر، آتا با ،خزانه دار دیس یقاآ نو یزندگ ندهینما، اتیه یرزو منشآ
 خدمت کردنند یمنش یقبل جا یکارگاهها طبق هناهنگ تهی،مسئول کم یمهد یقاآ

درحال  یشهرهاحضور  یکنفرانس وبعض یدر فر  نیشهرستا نهابصورت انالمیدر تما ستانیکرمان وس هیدر ناح جلسات
 کیو یزاهدان دوروز حضور  شود،جلساتیبرگزار م نیودوروزانال یروز حضور  کیخانمها بصورت  رفتیدرج باشدیم یبرگزار 

  شودیاقدام م یحضور  یکردن مکان برا دایجهت پ و شودیم رگزارب نیجلسات کرمان فقط فعال انال شودیبرگزار م نیروز انال
 دیام ریمس یادار  جلسه )کل،جز( شودیخدمتهاعوض ممیوتما شودیاسفند برگزار م ۱۲ خینو در تار  یگروه زندگ یادار  جلسه

 یاتهیمرتب درون کم لیتشک یبرا یاطالع رسان کارگاهها، تهیکم مسئول. جز عوض شده یخدمتهامیتما کرمان انجام شده و
وکارگاه شناخت سنت به ۲۹//۹۹/۱۰ خیتادرتار یجواد ورز  یو قسمت دوم با گردانندگجره کارگاه راهنما و یو از برگزار 

 ات،ینشر  مسئول. گزارش دادند۹۹/۱۱/۵ خیدرتار  دیومج یمهد یبا گردانندگ رفتیدوباره ج یدرخواست گروه تولد
بعلت اماده نبودن  ،یدار خزانه ولیمس ۲۳۳۱۰۰۰ اتیبار وکتاب کارکرد موجود ندارندسقف نشر  نهیهز ۹۷دیخر ۷۶۵فروش،۳۵۰،

 دیاطالع رسان بخاطر خر  ی( بعلت  بدهکار ۶۳۰کل خزانه یگرفته شد)جمع اور  میتصم نگونهیخزانه اکل خزانه در گروه برا
اش  نهیشد وهز  یدار یخر  ۴۳۳۰مبلغ  ی:گوشاطالع رسان تایوجدان انتقال به خانم رز  یرا طبقهزارتومان ۶۳۰مبلغ  یگوش

 .گذاشته شد ارشونیساخته ودر اخت رفتیج ونیاقا یبرا کنفرانس یفر  نکیل شد، هیتسو نماهیالخره ااب
اساسنامه  یبرا مییتصم زیدوستان عز  بتیباتوجه به غ نیهمچن و گرداننده بینا یبرا :نداشتن خدمتگزارهیناح مشکالت

 .موکول شد یگرفته نشد وبه جلسه اضطرار 
کل در  یتوجه به اتمام خدمتها با نوروز و دیشدن به ع کیبه نزد باتوجه. به شورا نبود یخاصپیشنهاد  :ات ناحیهشنهادیپ

 .شودیخدمتها عوض ممیماه تما بهشتیدر ارد اتیجلسه ه نیاول
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 -: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی : گیالننام ناحیه
برگزار  یجلسه بصورت حضور  ۳و  نیتا جلسه بصورت انال۲برگزار شد  النیگ هیجلسه در ناح۵ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

روز چهارشنبه  النیگ یاو ا یسالگ۳تولد  جشن. میاعانه نداشت نماهیا یبرا یمبلغ. جلسه در لنگرود۲جلسه و رشت و ۳. شد
 .برگزار شد۲۰ماه ساعت  نیهم۲۹ خیتار 

 

 -: خط ماندگار تومان500.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
 ۹۹بهمن  ۱۶:  نیآنال ندگانینما اتیجلسه ه یبرگزار  خیتار : گزارش و دستاوردهای ناحیه

روز، بهبود از لغزش، خواندن و نوشتن، کودک و  ۹۰مشارکت موضوع دار،  یجلسه با فرمت ها ۱۵گروه و  ۱۳ یدارا هیناح -۱
نفر  ۶۶مهماندار برگزار و  تیبهمن کارگاه با موضوع اهم ۱۱ خیدر تار  -۲ .باشدیم یرسان امیدر حال پ انینوجوان، بسته آقا

را اطالع  هیها و جلسات ناح هیماه فقط اطالع ۱وجدان به مدت  یبا را نیآنال هیکانال تلگرام ناح -۳ کننده داشت. تیحما
 .باشدیاساسنامه در حال انجام م یبازخوان -۴ خواهد کرد. یرسان

 دیمربوط به فرمت کودک و نوجوان از طرف رابط فرا منطقه ارسال گرد یدرخواست منابع
 

 -: خط ماندگار تومان150.000: مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
وجدان گروه  یکه به را یشنهاداتیپ. دیآغاز گرد ندگانیجلسه با حضور نما۹۹/۱۱/۲۵ خیدر تار : گزارش و دستاوردهای ناحیه

بصورت دوسوم مبلغ  اتیتومان واضافه کردن هرماه به تنخواه نشر  ونیلیم ۵تا سقف  اتیشدن تنخواه نشر  اضافه. دیرس
که  ماهید از》جلسات قرار شد اختصاص داده شود تهیاطالع رسان  و کم تهیکم یبرا یا نهیهز . ها نهیخزانه بعد از کسر هز 

 .دارد ازیالبدل رابط ن یبه دوخدمتگزار  رابط و عل سفار هیناح شورا《نشد یبررس
 

 "ت ارائه شده از نواحی و کمیته هاپیشنهادا"

 برگزاری کارگاه با موضوع سبد سنت هفتم )رابطین خراسان(.درخواست  -1

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

 ها باشد.کمیته فضای مجازی و آدرسبه عهده ثبت آدرس جلسات مجازی و حضوری در سایت سازمان جهانی  -1
 .صورت گیرد الزم جهت نگهداری نشریاتاقدامات انبار نشریات در خراسان تایید شد و برای قفسه بیمه بابت  -2

 ماه شورا" اردیبهشت"دستور کار 

 (و طرح و برنامه و اموال چیپ و سکه ،کارگاه ها) اکمیته ه :انتخاباتبرگزاری  -1
 .کمیته های خدماتی گزارشات نواحی وگرفتن  -2
 ررسی سود نشریات )سهم سازمان جهانی، شورا و...(ب -3
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر -4

 "خاتمه گزارش"

برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری باشد، می 1400جلسه شورا  اولینکه به عنوان  1400 ماه اردیبهشت 3 در جلسه بعدی شورا
   .اطالع رسانی خواهد شد متعاقبا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


