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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای قدم  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  03/02/1400ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  میننهچهل و صد و 
نواحی آغاز به کار کرد. رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  ،گزارش ماه قبل از رابطین دیهگرفتن تایی OAسوم و مفاهیم خدماتی 

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:20جلسه شورا در ساعت 

 ،(روح اهلل(، کرمان )و بهمن علی(، اصفهان ) فرهاد و آیات (، ساختار آنالین ) بهمن) مرکزی، (حمید و علیرضاخراسان ) : حاضر نواحی
جلسه ی شورا ر د(، محمدرضا و بهروز تهران ) و  ، ناحیه فارس )احسان(رسول(آذربایجان شرقی ) (،ریم، البرز )خانم م،گلستان )محمد(

 حاضر شدند. 

، فرامنطقه ین، رابطو 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: نام کمیته
 منصوره، زینب و رسول : نوید، فرشاد،بازوها

درج  نیپس از نوروز و به آنها پاسخ داده شده همچن نیدر فرورد ادیز  اریها بسپاسخ به تماس - 1 :تهیخالصه گزارش کم
 یدرج روزانه بخش خالصه آوا ،یآدرس نواح یهاتهیکم یاعالم یهایو بروزرسان راتییتغ نیروزانه آدرس جلسات با آخر 

 ،یمرکز  ن،یمحترم: آنال ی)نواح هاتهیو کم ینواح هدرخواست شد یهاامیدرج پ ران،یا OAمنطقه  یدر کانال شورا یبهبود
 شیافزا - 2 و کانال تلگرام پرخوران گمنام. تیدر وب سا 148و درج گزارش  رانیا OAمنطقه  یخوزستان و...( در کانال شورا

 - 3 نفر.2010از  شینفر به ب1650از  نستاگرامینفر و دنبال کنندگان ا2500از  شینفر به ب2274کانال تلگرام از  یتعداد اعضا
و تلگرام شورا  نستاگرامیو درج مطالب در ا یسازمان جهان نستاگرامیبابت مطالب ا یراستار یترجمه و و تهیبا کم یهمکار 

محترم، خراسان، تهران  ی. )نواحاندشده یکه به صورت حضور  ینواح یهاآدرس یفعال کردن برخ – 4 .رانیا OAمنطقه 
در کانال  اتیها از نشر پست یدرج برخ -5 انجمن. تیخوزستان و اصفهان در سا یدرج گزارش نواح نیو خوزستان(. همچن

نسخه  ی.  به زود1.0در نسخه  دیتلفن همراه اندرو یهایگوش یاپ انجمن پرخوران گمنام برا یانداز راه -6 .نستاگرامیو ا
جلسات  ی. آموزش به هاست برخهیاروم ،یغرب جانیمحترم آذربا هیناح یبرا نکیساخت ل -7 .شودیم یهم راه انداز  فونیآ

با  یاتهیدرون کم کی یبرگزار  -9  کنفرانس. یاعضا جهت شرکت در جلسات در فر  یبرا دیجد دئویو هیته -8 و... ینواح
افراد سودجو با  یهاپررنگ در مورد خسارت اریکه بس یموارد یبابت برخ یهمفکر  کی یبرگزار  نی. همچنتهیکم یاعضا

محترم  هیناح یمجاز  یها و فضاآدرس تهیاز کم ژهیو یسپاسگزار  -10 .نیو چند تن از رابط ته،یاعضا کم ،یگردانندگ میت
ساختار  یخوزستان و منش هیجلسات ناح یهاآدرس راتییتغ نیارائه آخر  یبرا شانیا یعال اریبس تیفعال یخوزستان برا

و  یسازمان جهان تیوب سا تهیارتباط با کم -11 انجمن. تیدر وب سا یر یجهت قرار گ هیارائه گزارش ناح یبرا هیناح نیا
 کیکه در  تهیکم نی. در ادامه دعوت شد از اتهیکم نیا یبار خدمات شیافزا یبرا دیو ام رویکسب تجربه، ن یبرا 9منطقه 

 خواهدکه در ماه مه انجام  میامور. هنوز جلسه باهاشون نداشت یانجام برخ یبرا میبه عنوان بازو باش 9در منطقه  تهیکم
 اعالم خواهد شد. یشد و حتما در گزارشات بعد

 یهاکارگاه تهیتوسط کم یمجاز یفضا تیکارگاه با موضوع امن یدرخواست برگزار  – ۱ :تهیو سواالت کم شنهاداتیپ مشکالت،
 افتیشماره حساب جهت در  کیدرخواست  -2 .تهیکم نیا یموارد فوق اعالم یاعضا برا یجهت آگاه یشورا و اطالع رسان

مشکل پاسخگو نبودن و خاموش بودن  -3 اعضا. ازیمطابق ن نیآنال اتیبخش فروش نشر  یانداز راه یبرا ینترنتیدرگاه ا
مخصوص به  لیمیا قیدرج شود از طر  تیدر سا شانهیند گزارش ناحهست لیکه ما ینواح -4خراسان و تهران.  هیتلفن ناح

روز  12مشکل با پمفلت  -5 ارسال کنند. reports@oair.irاقدام و گزارش خود را به  شودیتمام م oair.irخود که با @ هیناح
نام برده  اتینشر  ی. برخرنیگیتماس م ایو  دنیم امیپ یوقت میدیقرار م نیتازه وارد اریکه در اخت تیدر سا نیاول تازه وارد

کردن  یصوت یدرخواست برا -6 ترجمه آن مشکل دارد. نیآن را ترجمه نکرده است. همچن رانیا OAشده که ظاهرا اصال 
جهت قرار گرفتن در کانال شورا منطقه. متأسفانه از چند کانال در حال انجام است و بهتر است از سمت شورا  یبهبود یآوا

 .موضوع نیا منطقه انجام بشه
 

 :سواالت نواحی از کمیته
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همچنین اپ نسخه  : جلسه اروپا لینک آن با جلسه ناحیه فارس به اشتباه درج شده بود علت چیست؟آنالینسوال ناحیه 
 ها هم امکانش هست یا خیر؟و آیا برای سایر دستگاه IOSاندروید است یا 

برای جلسه اروپا، به دلیل بی دقتی اتفاق افتاد و دو روز با لینک فارس یکسان بود : ها و فضای مجازیدرسآکمیته پاسخ 
 .کنیمکه اصالح شد و از این بابت از ناحیه آنالین و گروه اروپا عذرخواهی می

 باشیم که در اختیار همه باشد.هم در حال تهیه می IOSدر مورد اپ، فعال نسخه اندروید است اما نسخه 
 

 شود که دسترسی داشت؟: اپ را چگونه میفارسسوال ناحیه 
: به زودی که نسخه نهایی شد از طریق ارائه دهندگان اپلیکیشن مثل گوگل پلی استور، ها و فضای مجازیدرسآکمیته پاسخ 

 مایکت و... در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت. به یاری خدا تا ماه آینده. بازار،
 

 هفته بوده که آدرس جلسه خمینی شهر را به شما ارائه کردند چرا زودتر درج نشده؟ دو: کمیته آدرسها اصفهانسوال ناحیه 
اطالع دادند. هفته قبل  کمیته آدرس شما تازه روز چهارشنبه همین هفته به بنده: ها و فضای مجازیدرسآکمیته پاسخ 

های آدرس و شخصی که خود را منشی جلسه خمینی شهر معرفی کرد درخواست کرد که طبق اساسنامه بنده فقط به کمیته
های اصفهان خط خدماتیشون پاسخگو هستند و نه افراد. از ایشان خواستم از طریق اعالم در ناحیه و توسط کمیته آدرس

های اصفهان بسیار ضعیف عمل درس به ما اعالم و بالفاصله اصالح شد. متاسفانه کمیته آدرسعمل کنند. که تازه کمیته آ
 کنند.می

 

 

 -: خط ماندگار  0: خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
ارائه دهند وزارت کشور برگه مجوز را  ندهیآ یکه در روزها مینتظر حاضر شده است و مجواب استعالم  :خالصه گزارش کمیته

 و رسما کار دریافت مجوز نیز به اتمام خواهد رسید.
 

 :از کمیتهسواالت نواحی 
نفر از خود اون  کی یدارن و معرف یخاص طیاستانها شرا یکسر یدر هنگام اخذ مجوز ثبت از اونجا که : سوال ناحیه آنالین
مورد جز مراحل ثبت  نیا ایآ است. یاستان پروسه زمانبر  کیدر  NGO کیمردم نهاد به عنوان فعال  یمجموعه سازمانها

 دن؟یانجام م ونثبت خودش تهیپس از اخذ مجوز کم ای نجز مراحل مجوز گرفت ایهست 
کار و هر  نیا یبازو دنوشیها ماطالع رسان، و بعد که مراحل اخذ مجوز تمام شد ستیاالن جز مجوز ن: ثبت پاسخ کمیته

 .باره نیدر ا دکنیم یر یگ میتصم رانیا یانجام بدن که شورا دناتویم هیهر ناح یهاجا الزم باشه اطالع رسان
 یبرا دیو ما با دنیم تیو اونها بر اساس مصوبه به ما پروانه فعال میفرستیوزارت کشورم یاز اخذ استعالم ثبت براپس 

اعضا رو مشخص  یبیو تعداد جلسات و تعداد تقر  میکنیم تیکه تو کدام استانها فعال میکنیاونها به صورت مکتوب ارائه م
انجمن پرخوران در هر  ندهیبه عنوان نما شهیک انتخاب م یکس. شود یمعرف ندهینما کی دیبا یاز  هر استان قایو دق میکن

 کنن. یمعرف خوانیو م یاست که چه کس یبه عهده نواح نیا هم نداشته باشه ییو مشکل قضا یتیمسائل امن دیبا یاستان
کار  طیاطالع رسان باشه که هم از شرا کیبهتره ک  گهیم تجربه هیفرد جدا باشه هم اطالع رسان اون ناح هی شهیهم م که

 .اگاه باشه هم معموال اطالع رسان ها با خارج از انجمن در ارتباطن و چشم و زبان انجمن هستند
 

موضوع ثبت و  نیدولت ا اتفاق افتاد. رانیثبت فقط در ا نیکه ا، ثبت بشه OAاعضا اصرار داشتن : سوال کمیته ترجمه
از انجمن  دیبا شتریب یلیبود و خ میتحت نظر خواه شتریب یلیخ یعنی. دولت پاسخگو باشندها به که انجمن دیکش شیپ

و  خواهیم بود نظر حتمرتبا ت جلو. میبر  دیها بااطالع رسان قیجلساتمون چرا که از طر  تیو از اعضا و از امن میمراقبت کن
 این چطور است؟ .میو پاسخگو باش میو اعمال کن طشونیشرا دیبا

اگه کارت  یخت یمثل همه مراحل زندگ میر یگیوبراش در نظرم یطیشرا میر یبگ یپست خدمات نکهیا یبرا: کمیته ثبتپاسخ 
 طیانسان دوستانه و حفاظت از مح یدر کارها یانجمن ها حت تمام. میر یو بپذ طیشرا یکسر ی دیبا میر یبگ میبخوا یمل
 جداست و قانون مشخصه میر ینظر م ریما ز  نکهیا رنیمجوز بگ ینظرات یاز نهاد ها دیوارد عمل شن با خوانیم یوقت ستیز 
 یط دیهست که با یفقط گزارش ستین یدیو شا دیبا چی.و هشهینم کتهیبه انجمن ها د یز یدر مورد بحث نظارت چ و
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که دوازده  میر یم شیپ یاگاه هستند که ما تحت چهارچوب صالحیمراجع ذ و شش ماهه ارائه بشه ایدوره سه ماهه  کی
ارائه  ندهیدوازده قدم و دوازده سنت و دوازده مفهوم و شنبه ا حهیال ما. ماست یقدم و دوازده سنت دوازده مفهوم خدمات

که اونها گذاشتن که طبق  هیطیشرا نیا ادین تونهینم دهیکه به هجده سال نرس ینکته که کس نیحل شدن ا یبرا میدیم
 یبرگزار  یبرا داد میانجمن قرار خواه یمورد و در اساسنامه قانون نیوارد انجمن شود که ا تواندیم یسنت سوم هرکس

 وزارت کشور است. تیمجوز اخذ بشه و تنها مرجع صدور پروانه فعال دیاونها با یجلسات و اطالع رسان
بلکه قبل هر جلسه دوازده سنت خوانده  ستیاعمال زور ن یتحت نظر بودن به معنا: تجربه برخی نواحی در این سوال

ما پاسخگو به ارگان . می... ندار و یاسیو س یمذهب یشیو گرا لیتما چیکه ما ه شهیم یاداور یدوازده سنت  نیو در ا شودیم
ع سئواالت با توجه به مناب یجوابگو یطبق توافق نامه ا مثال .میبا توجه به سنت ها اما در حال تعامل هست میستین ییو جا

 یدوازده قدم یحد و مرز انجمن ها گهیارگانها االن د و میکنیم یو ادرس جلسات و اطالع رسان میخودمون و سنتها هست
 .دوننیو م

 

 09109796130: خط ماندگار تومان315.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته
 رضا ،هرانهم ،اتی، آمعصومه: بازوهای کمیته

و آدرس جلسات  یبر استفاده اعضا انجمن از کانال اطالع رسان یمبن هیانیصدور ب اسفند ماه در - :خالصه گزارش کمیته
 سال نو به اعضا انجمن پرخوران گمنام دنیبه مناسبت فرا رس کیکارت تبر  صدور -. انجمن

اطالع  یا تهیجلسه درون کم یبرگزار  -  21/01/1400 خیدر تار  یجلسه آموزش دفتچه حرفه ا یبرگزار  - :ماه نیفرورددر  -
 01/02/1400 خیدر تار  یاطالع رسان یا تهیجلسه درون کم یبرگزار  -  28/01/1400 خی( در تار ی)نواح یو روابط عموم یرسان

 یاطالع رسان یبا خط خدمات یتماس تلفن 3 افتیدر  - یبا اطالع رسان البرز جهت ارسال نامه اطالع رسان یهماهنگ
 : کمیته هایهزینه

هزار  250الحساب : یاطالع رسان عل یگوش ریتعم نهیهز  -هزار تومان  45:  نترنتیا نهیهز  -هزار تومان  10شارژ:  نهیهز  -
 هزار تومان  315: 1400 نیو فرورد 99کرد اسفند خرج جمع - هزار تومان بابت چاپ سربرگ 10 مبلغ - تومان

 : ی کمیتههادرخواست
 ینواح یا تهیانجمن که در جلسه درون کم تیمجوز فعال یر یگیجهت پ تهیاز مسئول کم ینواح یاطالع رسان ها درخواست
 مطرح شد
 : کمیته مشکالت

 به اعضا ییو عدم پاسخگو یاطالع رسان تهیکم یشدن گوش خراب
 :تهیکم یآت یها برنامه
 گردد. یکه زمان متعاقبا اعالم م یکارگاه اطالع رسان یبرگزار : تهیکم یآت یهابرنامه

 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0: خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته
 گردد:گزارش ریز به پیوست ارائه می :خالصه گزارش کمیته

 مبلغ (1400و فروردین  1399گزارش مالی )اسفند 
 تومان 48.964.878 موجودی نقدی نشریات
 تومان 11.083.500 1400و فروردین  1399کل فروش دوماه اسفند 

 تومان 4.175.580 سود حاصل از فروش )دوماه(
 تومان 1.200.000 هزینه انبار )دوماه(

 تومان 21.000 هزینه جانبی )خرید شارژ خط نشریات و...(
 تومان 2.954.580 الباقی سود )دوماه(

 تومان 1.920.477 )دوماه( %65سهم شورا 
 توما 443.187 )دوماه( %15سهم خدمات جهانی 

 تومان 590.916 )دوماه( %20سهم نشریات 
 تومان 1.230.000 بیمه انبار

 تومان 705.000 قفسه
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 باشدکم مي 1۴.۵23و مبلغ  ستا از سهم شورا اين مبلغ بيشتر که که از سهم شورا بايد کم شود 1.93۵.000جمع کل هزینه  
 37ترازنامه قدم چهارم  3۴نوجوان  یبرا - 0خانواده.  یبرا - 0ها.  فرصت -: کسری موجودی نشریاتی به قرار ذیل می باشد

 28به خانواده ها  خطاب - 198دهم ترازقدم  - 188ت دوازده سن قدم و دوازده - 12۶. یبهبود یابزارها - 83. یگمنام -
 

 :سواالت نواحی از کمیته
 سیجلسات تازه تاس یامکان داره برا ایآو  .نییبفرما یلطفا شفاف ساز  ادهیارسال ز  نهیهز : آذربایجان شرقیسوال ناحیه 

 در نظر گرفت؟ گانیارسال را نهیهز  فیضع ای
ثبت  رهیگیم کیکه پ یا نهیپست.هز  ای نالیتا ترم شهیسپرده م کیبار محموله به پ هیکرا یبرا: کمیته توزیع نشریاتپاسخ 

 .شهیگرفتن م رندهیاز گ یباربر  نهیو به اضافه هز  شهیم
 

 یدر صورت شهیم زیبه حساب خزانه وار  یو مابق دارنیخودشون و برم یها نهیاول هز  اتینشر  تهیکم: مرکزیسوال ناحیه 
 بیو در گزارش نا مخارج عودت داده بشه و مصرف بشه بشه و سپس ختهیبه هزانه ر  نهیهز  دیبا یکه طبق اصول حسابرس

مکان  ایدر قرارداد ذکر شده  اتیکل نشر  ایست؟ایقرارداد چه جور  نیصحبت شد.نحوه ا مهیگرداننده درمورد قرارداد ب
بود اما حاال با گذشت شش  اتینشر  یتومان رقم موجود ونیلیم۲۸در حدود  شیهفت سال پ ایشش  حدود ات؟ینشر 

 مورد. نیدرا نییبفرما  یو شفاف ساز  ینامأنوسه لطفا مجددا بررس ونیلیم۴۸رقم  متهایق شیسال و افزا
که گزارش شد فقط  اتیمانده نشر . به مکان نداره یشده و ربط مهیب اتی.کل نشر  مهیب یبرا: کمیته توزیع نشریاتپاسخ 

 .ونهیلیم ستیدو کینزد اتیخود نشر  اتهینشر  یمانده نقد
در وقت و دقت  ییبا خود خزانه جهت صوفه جو موردنیها برگشت بخوره ا نهیبشه سپس هز  زیمبلغ خزانه وار  نکهیا یبرا
 .نشه یهماهنگ شده که دوباره کار  شتریب
 

  تی.و مسئول شهیم یبه موقع و در ارسال گزارشات سهل انگار  ستنیگو نپاسخ اتیمسئول نشر : دار دوم شوراسوال خزانه
 ست؟یانجام بشه به عهده ک دیکه هر سه ماه با اتینشر  یانبار گردان

مبلغ و هر و  و بدم بر اساس اساسنامه اتیئجز زیر  ستین ازیاصال ندار خزانهدر مورد سئوال : کمیته توزیع نشریاتپاسخ 
امضا در بانک که  یاصفهان برا اوردنین فیبن خدمت دارن چرا تشر  لیتما نقدریا شونیو اگه ا موقع خواستن ارسال شده

 خودشون کارت داشته باشن؟
 

 یبه صحن شورا ارائه کنن مبن یهر ماه گزارش دیبا اتینشر  تهیکم: از کمیته توزیع نشریات گرداننده شورادرخواست نائب 
 ی.برا شهیگرفته م لیتحو دیکه از تول یاتیکه انجام شده.تعداد نشر  یو فروش دیخر  متی.قینقد ی.موجوداتیبر تعداد نشر 

شش  ایکه جداگانه بر اساس اساسنامه هر سه ماه  یبحث انبار گردان و نیبا خزانه دار هماهنگ باش دیهم با نکاریباالنس ا
 یباربر  قیارسال از طر  کیها  نالیترم قیارسال مرسوله از طر  کی. اتیرابطه با ارسال نشر  در و شهیانجام م کسالی ایماه 
 نیدتشته باش نهیبراورد هز  کیارزونتر و مقرون به صرفه تره. پاکسیمعموال ت میدار  پاکسیت قیارسال مرسوله از طر  کیهاو

 . کدوم به صرفه تره نینیبب
 

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

خدمتگذارن  اریشد و در اخت یراستار یمنطقه ترجمه و و یو اساسنامه شورا یاساسنامه منطقه مجاز  :خالصه گزارش کمیته
به مجامع  یکتاب اصالع رسان ترجمه داده شد. لیتحو یگردانندگ میکارگاه سنت مفهوم خدمت به ت کتاب .گرفت شورا قرار

 جلد خواهد شد. یطراح و یصفحه بند یراستار یو سپس و باشدیم یانیدر مراحل پا یحرفها
 .باشدیامروز در حال ترجمه م یبرا کتاب

 :نواحی از کمیتهسواالت 
شروع به ترجمه کردن مجله راه  یبه صورت تک یتا از نواح دو یکیتا  دیارائه بد دیتونیم یچه راهکار : ناحیه تهرانسوال 

 ره؟ینشه و رد و بدل اطالعات صورت بگ یزندگ
که  هینشر  تهیکم یکارها میچون هنوز به روز نشد کهاست  نیاشده انجام  هک یکیتکن: ترجمه و ویراستاری کمیتهپاسخ 

 است که یاتینشر  یاون سر  یاالن تمرکز رو .میکنیو ترجمه م را دریافت یراه زندگ یدفتر خدمات جهان مجلهسبک بشه 
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و  یکه الزمه رو انجام دهند نه انفراد یاو هر ترجمه تهیکم یکه بشن بازو میهنوز ترجمه نشده و از دوستان تقاضا کرد
شورا ولی متاسفانه خبری نشد و خودسر عمل کردند که مورد  یراستار یو و ترجمه لتریبدون فو و خودمختار  یبدون هماهنگ

 تایید ما نیست.
 

 نیدار  یاشما برنامه ایآدرست ترجمه نکردن  یمترجمان قبل است که نیا میدار  اتیدر نشر  هک یمشکل: ناحیه آنالینسوال 
 ؟یاصل هیبا اصل مطلب متفاوت نباشد از نشر  تا اصالح بشن و یر یگیداره و پ رادیدر ترجمه ا هک یاتینشر  میکن ییکه شناسا

جلد مشکل دارن و  یدر رنگ بند یها و بروشورها حتاز کتاب یلیکه خ نهیراه ا نیبهتر : کمیته ترجمه و ویراستاریپاسخ 
پرخوران "نام  هوجود نداره بلکه ب "یدوستان بهبود"نام  هب یعنوان مثال اصال کتاب هب میدر ترجمه اسم کتاب مشکل دار  یحت

تمام شد و قرار بود چاپ  هیهر نشر  هتا هر زمان ک میچاپ هماهنگ باش تهیکه با کم نهیا راهکار. شدهیترجمه م دیبا "گمنام
چاپ بشه  راداتیبرطرف شدن اد از بشه سپس بع یبروشور بررس اتیطرح جلد و محتوو  جلد یطرح ترجمه رو کباریبشه  

 .کبارهیبرطرف بشن نه  راداتیا نیا شهیپس به مرور م
 

 رسه؟یبه چاپ م یو ک میدر حال ترجمه دار  هیاالن چند تا نشر : کمیته توزیع نشریاتسوال 
دوازده قدم و دوازده  ،دوم شیرایو زیبعد کتاب پره ستیترجمه ن تهیچاپ به عهده کم: کمیته ترجمه و ویراستاریپاسخ 

 لیکتاب کارگاه مفهوم سنت خدمت تحو وبشن  دیبخواد تا تول دیتول تهیاز کم دیشد و شورا با شورا یگردانندگمیسنت به ت
 یمجامع حرفه ا یبرا یاالن کتاب عمکرد. ستیترجمه ن تهیو زمان چاپ دست کم یگردانندگ میداده شد در اسفند ماه به ت

 یگردانندگ میت لیها تحوپمفلت یکسر یل گذشته پنج تا کتاب و دو سا در ترجمه است تهیامروز در دست کم یو فقط برا
 .شده دیچاپ و تول تهیو کم

 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار 0: تنخواه : خزانه داراننام مسئول
 باشد.میتومان  18.336.975: 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 

 20.299.537 دریافتی  315.600 اطالع رسانی  15.908.537 خزانه قبل
 1.964.344 خرج کرد  1.647.840 رابط فرامنطقه  1.127.500 تهران
       100.000 گیالن

1خراسان مرتبه  18.336.975 مانده نهایی     200.000 
       1.013.000 خوزستان

       177.500 کرمان و سیستان
       696.500 آنالین

2خراسان مرتبه  500.000       
       200.000 اصفهان
       15.000 ناشناس
    1.964.344 جمع کل  20.299.537 جمع کل

 

 -: خط ماندگار -: کرد خرج نائب گرداننده: پست خدمتی
( یوقت جلسه شورا )زمان بند می:تنظ2. :حضور در اداره ثبت شرکت ها وموسسات به اتفاق گرداننده1 :خالصه گزارش کمیته

 و ارائه تجربه یکنفرانس اطالع رسان ی:شرکت در جلسه فر 4. محوله فی:انجام وظا3. به اتفاق گرداننده
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 -: خط ماندگار 0: کرد خرج رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
 طبق. (دیتول تهی)کم اتیمربوط به بخش نشر  مکاتبات، 1400 نیو فرورد 1399گزارش اسفند ماه  :خالصه گزارش کمیته

 یجهان خدماتبا دفتر  یمکاتبات تهیکم ویموجود در آرش اتیاز نشر  یکسر یبر چاپ مجدد  یمبن رانیا دیتول تهیدرخواست کم
  کباری8/2019کتابچه در   نیا :یخدمات یگروه ها وبدنه ها یاعضا یبرا OA: کتابچه هیمجدد نشر : چاپ سوال صورت گرفت.

( رانیا دیتول ی تهی)کم رانیشد . در ا خواهد. یبه روز رسان2022آن در سال  دیجد یقرار گرفته است و نسخه  ینیمورد باز ب
شود که در  یداده م شنهادیپwsoاست.  از طرف  کرده افتیقبال مجوز چاپ در 12/6/2017 خیدر تار  2 نسسیطبق فرم ال

آن آماده شود و  دیجد یتا نسخه  دیصبر کن2022سال  تا دیتوان یم  دیراچاپ مجدد کن هینشر  نیا دیبخواه کهیصورت
 شده است: شنهادیچاپ مجدد پ یبرا دیتول تهیکم توسط گرید هینشر  نیمجددا ترجمه و چاپ شود .چند

ز ترا ی(راهنما4. را متوقف کنند ارشانیاخت یب یخواهند پر خور  یکه م یکسان ی(برا3، نوجوان  ی(برا2،  یبهبود ی(ابزارها1
 . پر خوران گمنام ی(خطاب به خانواده ها5. نامه قدم چهارم پر خوران گمنام

 یبرا را نسسیابتدا ال دیشده اند را چاپ کند با یکه به روزرسان یاتینشر  دیجد یبخواهد نسخه ها رانیگروه ا کهیصورت در
. ترجمه  ترجمه ی تهیارسال خواهد شد وسپس در کم رانیگروه ا یآن برا یسیانگل ینسخه pdfهر کدام پر شود و پس 

 عی( وتوز 2نسسی)ال چاپکه مجوز  یاز زمان هیچاپ خواهد شد .هر نشر 2 نسسیصورت گرفته و با اخذ ال دیجد ینسخه 
شده(  ی) به روز رسان دیجد ینسخه ها یدارا ریز  هینشر  3 سال چاپ مجدد شود.20تواند به مدت  یکند م یم افتیدر 

 را متوقف کنند. ارشانیاخت یب یخواهند پر خور  یکه م یکسان یبرا-2. پر خوران گمنام یخطاب به خانواده ها-1 هستند:
نسخه pdfشد و  افتیدر  یدییفوق پر شد و تا اتینشر  یرا برا نسسیمورد ال 3. جوان یاعضا یبرا-4. یبهبود یابزارها-3
  .دیگرد افتیآن در  یسیانگل ی

 تیآپد ستیاست ل قرار رسد. یبه چاپ نم گریاست که د یاتیجزء نشر  زیقدم چهارم ( ن یترازنامه  ی) راهنمای هینشر 
 خیدر تار  کایجوان آمر  یدر کارگاه اعضا الیاحسان و دان یآقا ارسال شود. wso ی( برا2021)سال  رانیترجمه شده ا اتینشر 
پاسخ سوال مربوط به بخش  ادامه شد. زیجهت ثبت نام وار  paypaII قیدالر از طر 20مبلغ  و شرکت کردند2021 هیفور  27
 بتوانندشود. که  یم یر یگ میتصم یخدمات جهان یدر کنفرانس کار OA یمربوط به سالنامه  ماتیتصم oA ی انهیسال میتقو

 یهفتگ التیکه تعط ییاعضا ای کباریاست و  لیآنها تعط یهفتگ یکه روزها ییبا اعضا کباری ایرا در سراسر دنoAروز اتحاد 
 یتواند در کنفرانس کار  یدارد م یشنهادیمورد پ نیدر ا رانیگروه ا کهیصورت در .رندیروز را جشن بگ نیشنبه است. ا1آنها 

 کنند. تیبخواهند که از آن حما گرانیبدهد و از د یکاف حاتیش را عنوان کندو توض شنهادیپ امسالی خدمات جهان
گردد.کنفرانس  یبرگزار م یبه صورت مجاز 2021سال  یخدمات جهان یکار  کنفرانس :2021      یخدمات جهان یکار  کنفرانس

 نیدرا شرکتی برا یر یمسoAاز یهر عضو یبرا یمفهوم خدمات12باشد .بر طبق  یدر کل مoAوجدان  یجهانخدمات  یکار 
 اتیها ه یگروه نیب یتمام .میبشنو را اعضاء یصدا میتوان یثبت شده م یگروه ها قیوجدان گروه وجود دارد.ما از طر 

 یبرگزار م2021 لیآور    25-17 خیکنفرانس در تار  نیا بفرستند.wsBcبه  ندهینما کیتوانند  یم یزبان یمل یخدمات یها
شرکت در  جهتاحسان  یآقا رانی( ثبت نام خدمتگذار فرا منطقه ا  March/2021/15)99اسفند ماه 25 خیتار  در شود.

باشد  یم ریمربوط به اطالعات کنفرانس شامل موارد ز  پوشه شد. زیوار paypaII قیاز طر  149کنفرانس انجام شد و مبلغ $
  اتیمربوط به پرسش و پاسخ نشر  یدستور العمل ها- شرکت کننده قرار گرفت. ندگانینما اریکنفرانس در اخت چیکه در پ

ملزومات شرکت - کنفرانس  یجدول چارت زمان- ندگانینما یدستور العمل ها- صورت جلسه - در مورد کنفرانس  زیهمه چ-
 اتینشر  ی  تهیکنفرانس امسال توسط کم در فرم مربوط به سواالت نامزدها- انتخابات ینامزدها یها دئویو- در کنفرانس

خود  شنهاداتیسواالت و پ یفرم یدرخواست شد که ط ندگانینما از. ردیقرار گ  ینیمورد باز ب هیبه نشر  اتیه دییمورد تا
مد نظر  یها تهیدر کم رانیا گروه کنفرانس ارسال شد. یانتخابات یسواالت مرتبط با نامزدها یگر یفرم د در را ارائه بدهند.

از  یگزارشoAکنفرانس خدمتگذاران مناطق  در. کرد خواهدشرکت  تهیکم نیا یتصاصکنفرانس قرار گرفت و در جلسات اخ
 دهند. یخود ارائه م انهیعملکرد سال

 یدبرایام و زیبا موضوع پره ریز  اتیاضافه شد .تمر کز نشر  یخدمات جهان اتینشر  ویبه آرش دیجد هینشر  دو نامه: خبر
 یبهبود یو برنامه  اریاخت یاول: در مورد خوردن ب هینشر  .زی(زمان پره2 است. ریامکانپذ یبهبودoA(در1 است. یبهبود

oA کیاز جمله :پرسش و پاسخ   یقبل هیاز چند نشر  یا دهیچک هینشر  نیاست. ا اریاخت یبپاسخ به سواالت با خوردن 
 است. موجودی و چاپ یکیبه صورت الکترون هینشر  نیبه درون است(ا ی)نگاه اریاخت یب یپر خور     یبهبودی برنامه 

قبل از  زیبه پره یبند ی:پا اتیاز نشر  یمجموعه ا هینشر  نیا زیپره اتیروز به روزغوطه ور شدن در جز ئ دوم: هینشر 
 آن موجود است. یکیوالکترون یچاپ یحفظ وزن سالم است.نسخه  وی اضاف یلقمه  نیبرداشتن اول
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 ید  28وoA 27تولد 2021  هیژانو -7-16 قرار گرفت.oA تیدر ساoA انگذاریخانم روزانا بن یصوت اتی:تجربoA یسالگ61جشن 
 صفحه 438 . نیمتخصص یجامعه  کیپ یمعرف - اسفند ماه 10روز اتحاد  یبه وقت محل11:30ساعت  هیفور 28 - ماه
 صفحه40*10000=000/400جزوات ساختار  نتیپر  نهی(هز 2 2130000ساعت  68 نترنتی(ا1فرا منطقه  تهیخرج کرد کم نهیهز 
  شیهما یترجمه جزوه ساختار  نهی(هز 4 صفحه  438*10000=4380000 شیکتاب ورود به هما یو فنر زن نتیپر  نهی(هز 3

 .الیر  16470000جمع کل   438* 20000=8760000 شیترجمه کتاب ورود به هما نهی(هز 5 40*20000=000/800
 

 :فرامنطقهمسئولین سواالت نواحی از 
 نییبفرما یو ترجمه اون اطالعاتتحت عنوان راه زندگی جلسه  و فرمت یراه زندگ هیدر رابطه با نشر : آنالینناحیه  اول سوال

  شکل است؟ه چ هجلسه ب نیا یبرگزار  طیچه شکل هست و شرا که اگه هست به
متاسفانه اما عادت ما پرخورا است.  یمجله بهبود کیمجله  نیا یدر رابطه با مجله راه زندگ: مسئولین فرامنطقهپاسخ 

مجله ماهنامه است  نیا ریاما کال س .وفتهیاتفاق م هکاست  یطیاخبار انجمن و شرا روند ترجمه هنسبت ب جلو رفتنعجله و 
اشته آفر گذ ای شهیک حذف م یاتیاتفاقات و جلسات و نشر  یکسر یاز مشارکت اعضا و اخبار و  یکسر ی ادیبار م کی یماه

 . وجود داره هک یطیخاطر شرا هب است مشکل رهیاشتراک بگ توننیکه االن نم نهیا رانیروند ا اما. ادیم شهیم
 

ها رابط لیمیدر مورد ا بوده؟ انیدر جر  رانیا یشورا ایآ یجهان ناریشرکت در سم یبرا یپرداخت نهیهز : خراسانسوال ناحیه 
 اعضا ریاطالع سا یبرا دارند( یسازمان جهان تیبا فرامنطقه )سا هک یاز مکاتاب گروه شورا گذاشته بشه. در دیفرا منطقه با

میاد براشون  لیمیا هرابط هستن ک ایآمهناز  خانمهمچنین . به زبان انگلیسی و هم زبان فارسی داخل گروه شورا ارسال بشه
 ؟ها به نام ایشون هستو الیسنس

 تیدر نها هگرفتن از اون زمان بره ک جهیوجود داره فقط ترجمه کردن و نت لیمیا۷۴۹در رابطه : مسئولین فرامنطقهپاسخ 
در رابطه با خدمت در شورا نسبت . گذاشته شود یو اگه قراره تو جلسه شورا فرستاده بشه به را شهیمنتقل م یامانت دار 
اون  نهیپنجاه دالر هز  و کنفرانس که صد یفرستادن برا ندهینما کیکشورها اکثرا  همه. متفاوت است نیو انال یب حضور 

عکس  نهیرابطه با هز  در. با بازوها تعامل برقرار خواهد شد شتریو ب شهیجلسه حتما متعاقبا اعالم م نیگزارش ا و فرد شد
 نترنتیهفت ساعت ا ایشش  یشب میدیرس یاستفاده شده تا به کنفرانس ادار  نترنتیا ساعت۳۷حدود  .شهیها ارسال م

که صد و هفتاد و چهار هزار  شدیچاپ م و شدیدانلود م دیچهار جزوه هست که با رنیتا در برنامه زوم قرار بگ شهیمصرف م
 . در گروه شهیگزارشش با فاکتور ارسال م هها شد ک زوهاز ج کیهر  نتیتومن پر 

 
 نکهیبا توجه به ا یجلسه با فرمت راه زندگ کی یفرمت برگزار  بحثش جداست. یمجله راه زندگ: آنالینناحیه  دوم سوال

 پمفلتی که در سایت است بابت چیست؟ ه؟یچ فشیتکل شهینم دهید یسازمان خدمات جهان دیجلسات مورد تاب ستیدر ل
و اصال فرمتی به اسم راه زندگی در سایت سازمان جهانی  وجود نداردفرمت  نیا اب یجلسه ا: مسئولین فرامنطقهپاسخ 

 جهیجلسه قطعا نت نیبعد در مورد ا یمصحبت کن یدر بحث خدمات جهان گهیبا چند منبع د نیاجازه بد دیگر وجود ندارد.
 . اما چنین فرمتی در لیست جلسات نیست.شودمیاعالم 

 

 «گزارش نواحی شورای ایران»

 -: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
 یجلسه در فضا۱۰)  ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هی: ده گروه در ناح۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

گروهها  هیو کل دینما یخوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار م هیناح ندگانینما اتی: ه۲ .(شودیبرگزار م نیآنال
خوزستان در  هیناح یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیاز طر  نیجلسات آنال نکی:ل۳ فرستند. یو منابع را به ساختار م نیرابط

در  اتی: نشر ۴ .گرددیم یبه صورت مرتب اطالع رسان هیناح اتیو شماره تلفن نشر  متیباشد. ق یم یحال اطالع رسان
و سکه  پیچ تهیو کم یاطالع رسان تهی: کم۵ .باشدیتومان م 8.000.000در حال حاضر  اتیموجود و سقف تنخواه نشر  هیناح

 تهیکم تیگرداننده فعال بی:نا۷ .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح ندگانینما اتی:گزارش ه۶ هستند. تیدر حال فعال
 .کندیرا برگزار م هیناح ازیمورد ن یرا برعهده دارد و کارگاه ها یبالتصد یها

نبود  لیبه دل یجلسات حضور  یدر برگزار  یبهبود یانجمن و گروه ها یجهت معرف یاطالع رسان تهیکم« :مشکالت ناحیه
 .میسپاسگزار  تیدر امر صدور مجوز فعال عیو تسر  یر یگیمحترم ثبت بابت پ تهیبا مشکل مواجه شده اند. از کم تیمجوز فعال
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از شورا محترم در خواست  کینزد ندهیدر آ تیمجوز فعال افتیثبت در خصوص در  تهیکم هیبا توجه اطالع :پیشنهادات ناحیه
 .دییاقدام نما یتر جهت اجاره دفتر مرکز  عیهر چه سر  میدار 

 

 -: خط ماندگار ندارد :مبلغ اهدایی آذربایجان شرقی: نام ناحیه
 -علت پايان خدمت نشريات: خالصه گردش كار: اين گروه به 2. : اهدايى به شورا نداريم1: گزارش و دستاوردهای ناحیه

منشى ادارى دو جلسه ادارى برگزار كردو در حين جلسه ادارى پيشنهاد خدمت  نشريات از سه ماه به يكسال راى  -منشى
: جلسات گروه حمايت ميشود ولى 3اورد و در اساسنامه اصالح شد و مسئول نشريات جديد بر اين مبنا انتخاب گرديد. 

به عنوان مثال براى  باشدمشكالت: هزينه ارسال نشريات خيلى باال مي حمايت نميشود. سبد سنت هفتم سخاوتمندانه
 هزار تومان هزينه باربرى بايد پرداخت شود.  85هزار تومان نشريه مبلغ  290ارسال 

 باشد.ها رايگان : ترتيبى اتخاذ شود و راى گيرى انجام شود كه هزينه ارسال نشريات براى گروهات ناحیهپيشنهاد
 

 09109796123: خط ماندگار تومان 1.127.000 :مبلغ اهدایی : تهراننام ناحیه
 خانمو کارگاه  یبرا انتخابات. گروه برگزار شد ۱۶لسه ساختار با ج 99جمعه اسفند  نیدر سوم: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 . تهران انتخاب شد هیول کارگاه ناحئمعصومه بعنوان مس
 . شودیبرگزار م یجلسه بهبود ۲۰تا جمعه  شنبه از، در هفته یجلسات بهبود یبرگزار 

در راسته  شنهاداتیانتقادات و پ دنیشن -2. شنبهروز سه در میمفاه یکارگاه آموزش یبرگزار  -1: ساختار تهران هایدستاورد
 .نومات هزار 1.127.000 مبلغمنطقه  یاعانه به شورا بابت یها و گرفتن رابه گروه یرسان امیپ

 یمنطقه که کانال شورا یشورا دارد از یتهران خواهش ساختار، رانیا یبه نحوه کانال شورا یدگیرس بابت: پیشنهاد ناحیه
  .شود ژهیتهران توجه و هیسازنده ناح دهیااداره شود لطفا روز شورا بابت  یاطالع رسان تهیها و کمآدرس تهیکم توسط رانیا

ها به آدرس تهیکم نکهیاساختار تهران  یبعد درخواستباشد. می نسبت به کانال تهیکم هینداشتن  اریاخت دهیا نیازا هدف
خدمت طاقت فرسا  و انتخاب شود( یگر یخدمتگزار د تیساب و نستاگرامی)ایمجاز  تهیکم یبماند و برا یقوت خود باق

 .ها نشودآدرس تهیکم هی یبرا
 

 -: خط ماندگار ندارد :مبلغ اهدایی همدان: مرکزی، قم و نام ناحیه
 بهشتیدوم ارد خیبه منظور انتخاب خدمتگزاران ...درتار  اصرف یمرکز  هیجلسه ناح نیاول :گزارش و دستاوردهای ناحیه

اراک قم و همدان و  یگروه ها ندگانینما درجلسه نیحاضر  کنفرانس برگزار شد. یفر  یروز پنجشنبه در فضا ۱۵ساعت 
  و سکه و رابط ا پیو کارگاه ها و چ اتینشر  تهیخدمتگزاران کم

  .بهمن  ۱_رابط۳. الیو سکه ل پی_چ۲. میمر   اتی_نشر ۱: انتخابات جهینت
 صادر خواهد شد. یها و ادار  تهیکم هیبق یخدمت برا فراخوان
 . حامد محول شد یبه آقا بهشتیارد ۲۹ خی( درتار ۱۲و۱۱سنت ) یکارگاه ها یادامه برگزار  درضمن

 .شد موکول ندهیاعانه گروه ها باتوجه به نبود خدمتگزار خزانه دار به ماه آ یآور  جمع
 

 -: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی : البرزنام ناحیه
 گزارش کتبی ارائه نکردند. :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان 500.000: مبلغ اهدایی : خراساننام ناحیه
و  هایشهر  تهیکم نیبا حضور رابط ۱۵راس ساعت   نیفرورد ۲۶ خیدر تار  نیرابط اتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

مشکالت مربوط  نیشتر یب. گزارش خودشون رو ارائه کردند نیها و رابط تهیکم نیمسول. ها برگزار شد تهیو کم یادار  نیمسول
 تهیکم. کنفرانس کار کنند یتوانند با فر  یاعضا نم شتریکه ب  یبه نبود خدمتگذار  به خاطر برگزار نشدن جلسات حضور 

با هم ادغام شده و  نیرابط یبهتر با را یکه هر دو در مشهد هستند به خاطر نبودن خدمتگزار و خدمات رسان ۲و  ۱ یشهر 
 .میداشته باش یز یهزار تومان به شورا وار  ۵۰۰ماه قرار شد که مبلغ  نیگرفته شده ا یرا طبق. شدند تهیکم کیبه  لیتبد
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 -: خط ماندگار تومان 177.500 :مبلغ اهدایی : کرماننام ناحیه
صبح با 9ساعت ۱۴۰۰ نیفرورد۲۷ خیروزجمعه در تار  ستانیکرمان  وس هیناح نماهیجلسه ا :گزارش و دستاوردهای ناحیه
با توجه به  ابتدا. همه خدمتگزاران حضور داشتند نماهیا. صبح ادامه داشت12:30ساعت  تا حضور خدمتگزاران برگزار شد،

 یدوره خدمت افتنی انیباتوجه به پا نیگرفته شد،وهمچن یرا راتشییوتغ دیاساسنامه جد یاساسنامه ،برا خیاتمام تار 
 تهیکم ولیمس نی،وهمچن2به ،رابط  اجیو انتخابات صورت گرفت و گروه احت یر یگ یرا دیجدخدمتگزار  یخدمتگزاران برا
 -تایاطالع رسان،رز - ات،افسونیخزانه دار،جواد_ نشر  دیالبدل گرداننده،مج یعل-گرداننده،ارش  دی،امیمنش کارگاهها دارد،

 . یبالتصد2کارگاهها ورابط تهی،رواهلل کم1رابط
 یدر فر  نینالآبصورت  هانشهرستا یدر تمام و بلوچستان ستانیس کرمان و هیجلسات در ناح: هاتهیو کم ندگانینما گزارش

بعلت  یحضور و جلسات  نینالآفقط بصورت  رفتیج ،زاهدان هیدر ناح جلسات شود،یکنفرانس طبق روال قبل برگزار م
 .شودیبرگزار نم کرونا فعال وعیش

جلسه  نو کرمان، یزندگ جلسه باشد،یپر بار م اریبس گرید یهااستان تیحما و یاطالع رسان با زیجلسات خود کرمان ن
پنجشنبه بصورت  یروزها و یوسه شنبه بصورت حضور  کشنبهی ینو روزها یجلسه زندگ و ،نینالآفقط بصورت  دیام ریمس

 یالبدل گرداننده ادار  یبه عل اجیگروه کرمان احت دو هر شد، ضیتعو یخدمات در جلسه ادار  یتمام و شودیبرگزار م نینالآ
 . دارد
 .اندکارگاه نداشته یبرا ییها تقاضاها وگروهیاتهیمرتب درون کم لیتشک یبرا یاطالع رسان: هاکارگاه تهیکم ولیمس
 ۴۰۰ و باشدیقبل م یبده ۱۵۷تعلق گرفت که  اتیبه نشر  ۵۵۷مبلغ که باشدیم ۲.۱۳۱.۰۰۰ اتیسقف نشر : اتینشر  ولیمس

 . باشدیم ۲.۵۳۱.۰۰۰ اتیافزوده شد که اکنون سقف نشر  اتیشر نبه سقف 
 ۱۷۷.۵۰۰ به شورا یز یوار  ۵۵۷ اتینشر  زیار و ۷۳۴.۵۰۰کل یور آجمع : یخزانه دار  ولیمس

شروع  اجاره و یبرا یاگر گروه مکان بفرستند و شانیا یبرا ار خود دیدرس جلسات جدآخواستند  ندگانیاز نما: رسان اطالع
 یر یگیغاز کرده بودند که با پآرو  یبا نام کرمان جلسات یکردند که گروه یر یگیپ هماهنگ کنند، شانینظر دارد با اجلسات در 

 .شد یمشخص شد واطالع رسان شانیا
 .هاکارگاه تهیکم ولیو مس ۲رابط  یبرا نداشتن خدمتگزار :هیناح مشکالت

 .دادندرا  گریکارگاه سنت د کیخواستار  رفتیج ندهینما جهیخد خانم
 ریمس هیوکرا میکنیم یدار یرو از مشهد خر  اتیما نشر  نکهیتوجه به ا قبل با اتینشر  ولیخانم صابره مس :ات ناحیهشنهادیپ

 هیکرا نهیاز اسنپ باکس استفاده شود تا هز  ریمس نیداده شد که ا شنهادیپ شودیم یادیز  نهیهز  نالیخود مشهد تا ترم
ماه برگزار  بهشتیارد۳۱خیتار  اتیه ندهیدهند جلسه ماه ا شنهادیمشهد پ اتیموضوع رو خود شورا به نشر  نیکمتر شود وا

 .شودیم
 

 -: خط ماندگار ندارد :مبلغ اهدایی : گیالننام ناحیه
 نیب ندهینما۴با حضور خدمتگذاران حاضرو و صبح میون ۱۱ یال ۱۰ از ساعت ۱۴۰۰/۱/۱۹درروز :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ییوگروه رها یسبز لنگرود حضور  ریمس ندهینما بیرشت و نا یرشت و مختلط حضور  یحضور  یهمدل یگروه از گروهها
 اتیها به هگزارش گروه و (ات یهاو نشر کارگاه تهیاطالع رسان وکم تهیحاضر )کم یهاتهیگزارش کم از بعد برگزار  شد. یمجاز 

 یمبلغ دیاندرو یگوش دیخر  یدرسها براآ اطالع رسان و تهیکم  اجیاحت لیحاضر بدل ندگانینما یرا با .النیگ هیناح ندگانینما
 به شورا اعانه نشد.

 

 -: خط ماندگار تومان696.500 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
راس  ۱۴۰۰ نیفرورد ۱۹و   ۹۹اسفند  ۲۱ یها خیدر تار  نیآنال هیناح ندگانینما اتیجلسه ه: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ۲۳گروه و  ۱۴ یدارا هی#ناحها برگزار شد.  تهیو خدمتگزاران کم یادار  نیگروه ها و مسئول ندگانیبا حضور نما ۱۵ساعت 
روز، بهبود از لغزش، خواندن و نوشتن، کودک و نوجوان و بسته  ۹۰مشارکت موضوع دار، فرمت  یدر فرمت ها یجلسه رسم

ادغام  یآدرسها و اطالع رسان تهیکم ندگانینما یو با را دهیاساسنامه به اتمام رس یاست. #بازخوان تیمشغول به فعال انیآقا
 باشد. یدر دستور کار م فیشرح وظا نییشد. تع ینام گزار  یبانیو پشت یاطالع رسانو ها آدرس تهیو تحت نام کم دیگرد
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 ی. #برگزار باشدیو در دستور کار م نییتع اتینشر  تهیکم. #سقف تنخواه دیگرد نییتع یهوشمند خدمات یگوش دی#تنخواه خر 
و خدمتگزاران قرائت و در مورد مشکالت گروه  ندگانی#گزارش نما. کارگاه ها تهیتوسط کم یخدمات یفرصت ها یکارگاه ها

 . دیگفتگو و تبادل نظر گرد هیناح یها ازیها و ن
 

 -: ماندگارخط  تومان150.000: مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
و  یجلسه با حضور کادر ادار . 1400فروردین  28 ساختار ناحیه فارسجلسه  یبرگزار  خیتار : گزارش و دستاوردهای ناحیه

ارائه  یآرامش برگزار شد  تمام خدمت گزاران گزارش خودشان طبق وقت مشخص یمحترم  پس از خواندن دعا  ندگانینما
 به وجود آورد. اعضا نیخوب ب یکارگاه اتفاق افتاد تبادل تجربه ها تهیو کم دهنینما نیکه ب یدادند و چالش

خوشبختانه  دوستمان  مسعود  یاطالع رسان، مشکالت لیفارس به دل هیناح یعلت  استعفا دادن گرادننده محترم قبل به
خدمتگذاران خوب برگزار  همراه با  داریجلسه به صورت منظم و پا ۱۱فارس.  هیناح. وجدان گروه انتخاب شدند یبعد از را

 .شودیم تیحما یو معنو یلحاظ ماد سبد سنت هفت هم از بایتقر  و کندیم
 .دارد یاطالع رسان تهیبه رابط و کم ازیفارس ن هیر ناحضحا درحال

 لیدل نیرسانده شود و به هم ونیلیم۵را به سقف فارس  اتیشد که تنخواه نشر  نیا وجدان گروه قرار بر یضمن طبق را در
 .گرددیاضافه م اتیآن به تنخواه نشر  یشود و مابقیپرداخت م انهیها از خزانه ماه نهیهز 

 

 -: خط ماندگار تومان200.000: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
اصفهان به  ندگانینما ئتیه 1۶7گزارش جلسه  دهیهمه دوستان، چک یبرا یسالمت یبا آرزو: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 9کنفرانس برگزار شد. در حال حاضر  یفر  طیدر مح بهشتیارد 1 خیاصفهان در تار  ندگانینما ئتیه جلسه است: ریشرح ز 
در دستور  زین ئتیبدون خدمتگزار ه یهاپست یجلسه، انتخابات برا نیا در .کنندیم تیفعال نیگروه صرفا به صورت آنال
به خدمتگزاران، گرداننده، اطالع رسان و  ندگانینما ئتیب شدند. هاموال انتخا تهیخزانه و کم نیکار قرار داشت که مسئول

لپ  یشده سبد سنت هفتم جهت ارتقا یغالب مبلغ جمع آور  ها،نهیاز کسر هز  پس دارد. ازیطرح و برنامه ن تهیمسئول کم
 در گروه ماند. یکارگاه به لپ تاپ به روزتر  تهیتاپ کم

 

 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"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1400 ماه خرداد 7 در جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


