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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای قدم  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  01/05/1400ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ینمدو پنجاهصد 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 

(، و بهمن علی(، اصفهان ) و حمید فرهاد(، ساختار آنالین ) بهمن) مرکزی، (حمید و علیرضاراسان ) خ ،(خوزستان )رضا :حاضر نواحی
و کرمان و  هرمزگان )سهیال( ،گیالن )نازی( ،(محمدرضا و بهروز تهران )  (،آزاده ، البرز )گلستان )محمد( ،(رسول) آذربایجان شرقی

 شورا حاضر شدند. ی جلسهر د (روح اهلل)سیستان و بلوچستان 

)احسان و  فرامنطقه ین، رابط)محمدرضا( نائب گرداننده ،و ویراستاری )ابوالفضل( : کمیته ترجمهو مسئولین اداری حاضر هاکمیته
و کمیته توزیع  )جواد( ، کمیته تولید نشریات)رویا( ، اطالع رسانی)ثریا( کمیته موقت ثبت ،)سوزان و مهرداد( داران، خزانهدانیال(

 در جلسه حاضر شدند.)علیرضا(  هاآدرسفضای مجازی و کمیته و  )مهری( نشریات

 «ی شورای ایرانهاگزارش کمیته»

 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه هاآدرس فضای مجازی و: نام کمیته
 و آزاده منصوره، زینب، رسول : نوید، فرشاد،بازوها

صه گزارش کم ضا تهیگزارش کم :تهیخال ضار مرا ها و آدرس یمجاز  یف ستح ساندیبه ا سخ به تماس -1 :ر ، درج روزانه پا
صه آوا آدرس سات بروز، خال شورا  ،یبهبود یجل شده نواح یهاامی، پ151گزارش  ست  محترم:  ی)نواح هاتهیو کم یدرخوا

در  رشگزا یو بارگذار  رانیا OAمنطقه  یو...( در کانال شورا یرسانمحترم اطالع یهاتهیکم نیخوزستان، تهران و... همچن
سا شر پست یدرج برخ تایانجمن و نها تیوب  ستاگرامیدر کانال و ا اتیها از ن کانال تلگرام از  یتعداد اعضا شیافزا -2. ن

ستاگرامینفر و دنبال کنندگان ا2810از  شینفر به ب2700 انجمن، از  شنیکینفر. تعداد نصب اپل2700از  شینفر به ب2508از  ن
سه برا نکیل جادیا -3 نفر.57 کتینفر و از ما250کافه بازار   -4 روز جمعه. ی( براز ی)تبر  یشرق جانیمحترم آذربا هیناح یجل
سان سا یبروزر سات در وب  سا ،یسازمان جهان تیآدرس جل شورا و وب   لیمیا رییتغ -5 انجمن پرخوران گمنام. تیکانال 

نفر به نفر،  یرسان امیپ ت،یوب سا بیاعضا به انجمن به ترت یورود -6 .شانیبه ا دیفرامنطقه و ارائه اطالعات جد نیرابط
پاستتوگو  شتتانیکه ا کنندیاعالم م یادیز  نیاصتتفهان که تازه وارد هیتلفن ناح ییعدم پاستتوگو -7و تلگرام.  نستتتاگرامیا
 .رانیکل ا اتیخاموش بودن تلفن نشر  نیو همچن ییعدم پاسوگو -8 .دهندیرد تماس م ایو  ستنین

 .اعالم میدارم، را دارند خودهای ناحیه فوری تغییرات آدرس عالمبرای ا آدرس نواحی خوزستان و تهران در پایان از کمیته
شود تا برا یدر نواح -1 :تهیکم شنهاداتیپ ست  ضا درخوا سه از نام خود  یاعالم گردد که از اع ضور در جل ستعار  ایح نام م

شرکت کنند و فقط در روز و  یشوص یدیا آات بجلسسایر که در  ،جلسات هاستو  یدرخواست از منش -2. استفاده کنند
استور در صورت  یپل یبه گوگل شنیکیافزودن اپل یدالر برا25درخواست مبلغ  -3 شرکت کنند. جلسه با آیدی جلسهساعت 

 هیته یجهت حضور در شورا مطابق الگو ینواح یادغام برخ -4 .یگرفتن دفتر مرکز  یبودن برا یموافقت شورا و بودجه کاف
ادامه خواهد آمد، درخواستتت اجازه بابت که در  یمشتتکالت یبا توجه به برخ -5 در ماه گذشتتته. تهیکم نیشتتده توستتط ا

و آدرس جلستتات و نائب گرداننده جهت  یمجاز  یفضتتا تهیتوستتط کم "یمجاز یفضتتا تیامن"کارگاه با موضتتوع  یبرگزار 
  اعضا. یآگاه

 نیآنال اتیبوش فروش نشر  یانداز راه یبرا ینترنتیدرگاه ا افتیشماره حساب جهت در  کیدرخواست  -1 :تهیکم مشکالت
سبد سنت هفتم.  یمال تیاعضا جهت حما زیوار  یشماره حساب و درگاه برا نیاستفاده از ا نیهمچن -2 اعضا. ازیمطابق ن

سا ستند گزارش ناح لیکه ما ینواح -3  وجود دارد( یجهان یهاتی)در تمام وب  سا شانهیه شود از طر  تیدر   قیدرج 
سال کنند. reports@oair.irاقدام و گزارش خود را به  شودیتمام م oair.irخود که با @ هیموصوص به ناح لیمیا در  -4 ار

محترم خواهشتتمند  یدر واتس اپ ندارد. از اعضتتا یگروه و کانال چگونهیاعالم شتتود که: انجمن پرخوران گمنام ه ینواح
 ییهاگروه ج،یوش پککه اقدام به فر OAبه  رمرتبطیغ یهاتازه وارد از ارائه گروه یبه اعضتتا یرستتان امیاستتت در هنگام پ

ها را به شماره و آدرس یمجاز  یفضا تهیو فقط شماره تماس کم ندینما یو... خوددار  یبا هر انجمن دوازده قدم رمرتبطیغ
و  نیتازه وارد یاز سردرگم -5ارائه گردد.  نستاگرامیا یانجمن به همراه صفحه رسم یارائه کنند تا کانال رسم 09194521200

. دییفرما ینشوند خوددار  ایوارد شوند  یدر چه فرمت نکهیشود. از ا یخوددار  یو تفکرات شوص هیوارد کردن آنها به حاش
و... جهت  ییدئویو و یصوت یالغر  جیپک چیاست و ه گانیانجمن کامال را کیاعالم شود که پرخوران گمنام  یدر نواح -6

 .دیکن هیته 09109796134مصوب و از شماره  متیبا ق دیتوانیکه م ها استو بولتن اتیفروش ندارند. تنها نشر 
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 -: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
 گزارش کتبی ارائه نکردند :خالصه گزارش کمیته

 

 09109796130: خط ماندگار تومان370.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته
 هرانهم ،اتی، آمعصومه: بازوهای کمیته

 ی(برگزار 2. موثر یبداند و اصول روابط عموم دیاطالع رسان با کیکارگاه با موضوع انچه که  ی( برگزار 1 :خالصه گزارش کمیته
. رماهیت 29 یو روابط عموم یاطالع رسان یا تهیدرون کم ی( برگزار 3. رماهیت 23مشکالت  یو بررس ینواح یا تهیدرون کم

 ینواح یا تهیدرون کمی حاضر در جلسه ی(اعضا5 داشته است. یر یچشمگ شیماه افزا نیا یافتیدر  ی( تعداد تماس ها4
نائب  نیام یاطالع رسان خوزستان ، اقا اتیاطالع رسان تهران ، خانم ا دیرش یگرداننده اصفهان ، آقا بیمنصور نا ی: آقا

ا مسئول یبلوچستان، خانم رو ستانیاطالع رسان کرمان و س تایاطالع رسان البرز، خانم رز  دهی، خانم سعفارس ی گرداننده
   یاطالع رسان متهیک ی، خانم مهرانه منش یاطالع رسان تهیکم

 نهیهز . هزار تومان70: هیکرا نهیز . ههزار تومان40تلفن :  شارژ نهیهز ، تومان ونیلیم کی: تهیتنوواه کم: کمیته هایهزینه
 .هزار تومان 170:یارسال سربرگ به نواح نهیهز . هزار تومان40نت:  یکاف نهیهز . هزار تومان50:  نترنتیا

 هزار تومان370ماه :  ریخرجکرد ت جمع
 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0: خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته
، النیگ ،زدی ،اصفهان ،زیتبر  ،کرج، تهران: هرمزگان، داشتند دیکه خر ، نواحی 1400مردادماه رش اول گزا :خالصه گزارش کمیته

 تومان. 12.821.000برابر است با:  1400 رماهیفروش تکه  )دومرتبه( خراسان گلستان،
 .باشدیمتومان  44.906.477اکنون  اتینشر  ینقد یموجود

  
هاپرداخت  تومان سود )مبالغ(  تومان توضیحات  تومان 

 3.592.743 سود  2.050.000 کرایه حمل بار  3.592.743 %70سهم شورا 
خدمات جهانی 

10% 
513.249 

 
  600.000 هزینه انبار

 خرج کرد 
000.700.2  

743.892 مانده نهایی  50.000 هزینه )چسب، شارژ و...(  1.026.498 %20نشریات   
000.700.2 جمع کل  5.132.490 سود فروش     

 

 -: خط ماندگار تومان 250.000 :خرج کرد تومان100.000:تنخواه : ترجمه و ویراستارینام کمیته
 فرهاد ت،ایمهناز، آ: بازوهای کمیته

. شما است یمشکل برا کیغذا  ایپمفلت آ دینسوه جد یو طراح پیترجمه، تا ،یراستار یو( 1 :خالصه گزارش کمیته
ترجمه  ندیفرآ شروع( 3نهم. ترجمه منطقه  یهاتهیکم یاتهیدرون کم یشرکت در جلسه( 2 .و پنجاه هزار تومان ستیدو

به مجامع  یاصالع رسان کتابچه( 5 .باشدیامروز در حال ترجمه م یبرا کتاب( 4 تیروابط و جنس ،یکتاب شکل ظاهر 
 است. یانیدرحال ترجمه و در مراحل پا یاحرفه

است و کتاب برای امروز هنوز به پایان نرسیده است، از شورای محترم درخواست مدت خدمت اینجانب به پایان رسیده 
 دارم به این موضوع و انتخاب خدمتگزار جدید رسیدگی نماید.

 

 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار 0: تنخواه داران: خزانهنام مسئول
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 باشد: میبه شرح ذیل  هاو پرداختی هادریافتیمی: تماریز گزارش مالی شورا: خالصه گزارش

 
 گردد:تومان مبلغ کل که در ذیل ریز آن ارائه می 2.706.547 های سود سازمان جهانی از نشریات:واریزی

 مبلغ )تومان( تاریخ توضیحات
 2.300.044 11/11/1399 مانده بعد از واریز

 423.468 1/12/1399 سود نشریات
 443.187 03/02/1400 نشریاتسود 

 571.891 07/03/1400 سود نشریات
 524.707 04/04/1400 سود نشریات
 513.249 01/05/1400 سود نشریات

 
 

ها )نواحی(دریافتی هاپرداختی  تومان   تومان توضیحات  تومان 
 34.697.145 دریافتی  370.600 اطالع رسانی  28.326.902 مانده قبل

 621.200 خرج کرد  250.600 ترجمه و ویراستاری  1.273.300 تهران
 34.075.945 مانده نهایی     100.000 فارس

       842.200 خوزستان
       50.000 البرز

       104.000 کرمان و سیستان 
       200.000 خراسان
       30.000 گلستان

       50.000 گیالن
       400.000 اصفهان
       2.000.000 آنالین
       228.000 مرکزی

       200.000 هرمزگان
       892.743 سود نشریات

    621.200 جمع کل  34.697.145 جمع کل

 

 -: خط ماندگار -: خرج کرد نائب گرداننده: پست خدمتی
در  یهماهنگ، یثبت جهت اجاره دفتر مرکز  تهیگرداننده :حضور در جلسه کارگروه کم بیگزارش نا :خالصه گزارش کمیته
 .گرداننده یهماهنگ جلسه با دستور هیته، یو کادر ادار  یخدمات یهاتهیطول ماه گذشته با کم

و  یبا نواح یجلسه هماهنگ ی_ برگزار یکارگاه اطالع رسان یجهت برگزار  یاطالع رسان تهیباکم یهماهنگ: هاکارگاه تهیکم
 ینواح یهاکارگاه تهیکم نیمسول تیعدم حما

 تومان هزار125 تومان و تهران هزار150گلستان  ،تومان هزار250 خراسان ینواحبه و سکه  پیفروش چ: سکه و پیچ تهیکم
 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
انجام ( 2نهم. منطقه  یترجمهی تهیبه درخواست کم رانیگروه ا یترجمه شده اتینشر  تیآپد ستیل هیته( 1: ینخالصه گزارش مسئول

ترجمه و  تهیبه کم هیآن جهت ارا دیجد یسیانگلی نسخه افتی( و در د؟یبا غذا مشکل دار  ای)آ یهیمکاتبات مربوط به چاپ مجدد نشر 
 یبرا ها و خدمت(سنت م،یمفاه کارگاه، ی)راهنما یهینشر ی اف ترجمه ید یپ ( ارسال3اجازه نامه  لیترجمه و چاپ و تکم یبرا دیتول

ی ترجمهی نهیزم در میت یاطالعات از اعضا افتیدر  وو تبادل  ۹ی ترجمه منطقه تهیکمی شرکت در جلسه( 4. یدفتر خدمات جهان
که شرط الزم  ۹ی منطقه شیشرکت کننده در هما یندهیالزم نما طیانجام مکاتبه در مورد شرا( 5 کار ترجمه. یوضرورت ها اتینشر 



4 
 

گروه ثبت شده داشته  ۱۰از   شیب یخدمات مل اتیاگر هر ه باشد.یسال خدمت فراتر از سطح گروه م۱مداوم و  زیماه پره۶داشتن 
 یدعوت از سخنران برا( 6 بفرستد. شیهما نیدر ا تواندیم ندهینما۳د گروه ثبت شده داشته باشن ۵۰از  شیو اگر ب ندهینما۲. باشند

 یتهیاز عضو کم دعوت( 7. رانیا یساختار خدمات یخود با اعضا دیو ام روین جهت مشارکت تجربه، OA شرکت در کارگاه دوازده سنت
 OA اتیدر نشر  ایآ نکهیپرسش ا( 8 .یمجاز  یدر فضا تیفرمت نود روز و امن ،جلسه یهاکارگاه فرمت یبرا قدم دوازدهم( ی)در راستا

 اگر رانیا یفعلی و اساسنامه OA یفعلی مکاتبات مربوط به اساسنامهی ادامه( 9 ؟میرغم تفاوت ها دار  یمرتبط با اتحاد عل یفلتپم
 شود و اگر لیتکم رانیای فرم اساسنامه دیاصالح شود. با دیداشته باشد با یرتیمغا OA یفعلی با اساسنامه رانیا یفعلی اساسنامه

دهد و در مورد  لیتشک یاتهیکم دیبا رانیگروه ا شود. فرم مربوط به گروه تهران هم پر، است یگروه نیب کیشود که گروه تهران  دییتا
خدمات  اتیکارمندان ه ها،تهیخدمتگزاران کم نییرا صادر کنند از جمله تع یینها یو سپس را اساسنامه مشورت کنند دیمستندات جد

اساسنامه را  نیو سپس ا یو کنفرانس خدمات جهان ۹ی منطقهی ندهینما ها،یگروه نیثبت شده و ب یهاگروهی همه ندگانینما ،یمل
 دهند. لیتحو یخدمات مل اتیبه ه

 
 یهاتوانند داستانیم OA یاعضا( 2 یبه صورت حضور  دایدر فلور ۲۰۲۱آگوست  ۲۸در  یخدمات جهان شیهما یبرگزار ( 1 :خبرنامه

( 4 )راهنما شدن و رهجو بودن( یاعالم روز جهان( 3 مطالعه کنند. oalifeline.orgدر  گانیبطور را نیال فیالی را از مجله یبهبود
توانند یم OA یهاگروه( 5 یبه مجامع حرفه ا یجهت اطالع رسان OA یحرفه ا یو کنفرانس ها شگاهینما یبرگزار  یتنخواه برا افتیدر 
 جیدر پ OA یاخبار رسم نیاطالع از آخر ( 6 قرار دهند. OA یعموم یهارسانهی خود را در صفحه یمحل یهامرتبط با گروه یدادهایرو

 در فیس بوک OA یصفحات اجتماع
https://facebook.com/Overeaters Anonymous official/events 

 یکسر یانجام  یبلکه برا ،شودیداده م صیتخص هاهیترجمه و چاپ نشر  یبرا نکهیاز ا ریکه به غ میدار  9منطقه در  یتنخواه کی( 7
 ترجمه ،یاطالع رسان یهاو چاپ پوستر یطراح یجمله برا است از اریاختیپرخوران ب ریبه سا یرسان امیپ یمرتبط برا یهاپروژه
 شودیتنخواه م افتیدر  نیشامل ا دارد که در نظر رانیهم گروه ا یااگر پروژه باشد.یم است یاحرفهبه افراد  یدسترس یکه برا ییهانامه
 شود. یبررس

، شد دهی، وگان و...( پرسمعتاد به غذاپرخوران سوال )  یاعضا یدرباره پسوند معرف ۹از منطقه  - ۱: 9و منطقه  سواالت از سازمان جهانی
( صدا compulsive eaterخور ) اریاختیب ای( و compulsive overeater)اختیاربیخودمان را پرخور  دی: ما فقط باپاسخ چنین بود

 مانند معتاد گری. موارد د( مجاز استBulimic) یعصب ای( و Anorexia) یمانند اضطراب یاز پرخور  ی، در صورت داشتن مدل خاصمیبزن
 ۹ساخته شد . از منطقه  chair@oair.irمربوط به خدمت رابط فرا منطقه به اسم  لیم یا -۲. باشدیمجاز نم رهیو وگان و غ به غذا

 یجهان تیسا یبر رو گانینوجوان به صورت را یپمفلت اعضا -۳. ساخته شود لیم یا یخدمات یپست ها یتمام یشد که برا شنهادیپ
 .باشد یقرار گرفته و قابل دانلود م

 

 «گزارش نواحی شورای ایران»

 09167329639: خط ماندگار تومان 842.200 :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

 اتی: نشر ۴ .گرددیم یبه صورت مرتب اطالع رسان هیناح اتینشر  تهیو شماره تلفن کم متیباشد. ق یم یحال اطالع رسان
 ندگانینما اتی:گزارش ه۶ .باشدیتومان م 8.245.000 در حال حاضر اتی: سقف تنوواه نشر ۵. باشدیموجود م هیدر ناح

 ازیمورد ن یهاعهده دارد و کارگاه را بر یبالتصد یهاتهیکم تیگرداننده فعال بی:نا۷ .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح
  .باشدیم تیو سکه در حال فعال پیچ تهیکم :۸ .دی( برگزار گردی. کارگاه )قبل از برداشتن لقمه اضافکندیرا برگزار م هیناح

نبود مجوز  لیبه دل یجلسات حضور  یدر برگزار  یبهبود یهاانجمن و گروه یجهت معرف یرساناطالع تهیکم :ناحیه مشکالت
 .میرا خواستار  تیدر امر صدور مجوز فعال عیو تسر  یر یگیمحترم ثبت  پ تهیبا مشکل مواجه شده اند. از کم تیفعال

از شورا محترم در خواست  کینزد ندهیدر آ تیمجوز فعال افتیثبت در خصوص در  تهیکم هیبا توجه اطالع :ناحیه پیشنهادات
 .دییاقدام نما یتر جهت اجاره دفتر مرکز عیهر چه سر  میدار 

 

 -: خط ماندگار تومان 104.000 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان : کرماننام ناحیه
صبح با حضور 9:30ساعت ۱۴۰۰ ریت25خیروزجمعه در تار  ستانیکرمان  وس هیناح نماهیجلسه  ا :ناحیهگزارش و دستاوردهای 
 2رابط به  اجیاحت هیناح و تمام خدمتگزاران حضور داشتند نماهیا. صبح ادامه داشت11:30ساعت  تا خدمتگزاران برگزار شد،
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: اتینشر  ، جواد: دارخزانه ،دیمج: البدل گرداننده یعل، رشآ :گرداننده ،دیام: ینش. مکارگاهها دارد تهیکم ولیمس نیهمچنو 
 .یبالتصد 2رابط ها وکارگاه تهیکم ،روح اهلل: 1رابط ،تایرز : رساناطالع ،افسون

 جلسات شود،یبرگزار م یو حضور  نینالآبه صورت  هاشهرستان یو بلوچستان در تمام ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات
برگزار   یو حضور  نیجلسات کرمان بصورت آنال کنفرانس یدر فر  18:30 تا 17شنبه و چهارشنبه ساعت کی زاهدان هیدر ناح

 کشنبهی ینو روزها یزندگ جلسهو  9 تا 7:30ساعت  نینالآشنبه و دوشنبه چهارشنبه جمعه  یاروز دیام ریجلسه مس شود،یم
رامش آ ریمس و شودیبرگزار م 4:30 تا 3:30هر دو ساعت  نینالآپنجشنبه بصورت  و یروزها و یسهشنبه بصورت حضور  و
برگزار  نینالآشود بصورت یصبح برگزار م ۱۰تا  ۹کنفرانس روز پنج شنبه ساعت  یدر بستر فر  جلسات. بانوان ژهیو رفتیج
 نبه وشکی یهاگروه وحدت بم روز. شودیبرگزار م 18:30 تا 17کنفرانس ساعت  یدر فر  نیبه صورت انال رجانیس شودیم

 100.000مبلغ  که باشدیم 2.700.000 اتیسقف نشر  ،اتینشر  ولئمس. شودیبرگزار م 9:30ساعت  تا 8:30چهارشنبه ساعت 
 زیوار  ،304.000 کل یور آجمع ، یخزانه دار  ولیمس. باشدیم 2.800.000 دیسقف جد اتینشر  میاضافه کرد اتیبه نشر 

  104.000 به شورا یز یوار آدرس  به اطالع رسان و 100.000 زیوار  و اتینشر 
سجاد درخواست گارگاه  یوحدت بم آقا ندهینما و هاکارگاه تهیو مسئول کم ۲رابط  یراب نداشتن خدمتگزار :مشکالت ناحیه

کارگاه  کیخرداد 25 خیماه گذشته در تار  و برگزار شود یقرمز کرونا در بم به صورت حضور  تیکرد که قرار شد بعد از وضع
 یبا موضوع اصول و مبان مینو داشت یدر گروه زنگ دیمج یگرداننده آقا نشیتوسط جانش ینو  به صورت حضور  یدر زندگ

OA. 
 

 09156170790: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
 گزارش کتبی ارائه نکردند. :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 

 -: ماندگارخط  - :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
گروه.  15 هاشد. تعداد گروه لیتشک 1400 تیر 17 خیدر تار  نیآنال هیناح ندگانینما ئتیه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

به مدت  میکارگاه ها خانم مر  تهیکم ولیمس :سال انتواب شد کیبه مدت  لیخدمتگزار ذ تومان. 2.000.000به شورا  ییاهدا
 . کسالی
و  یمفهوم خدمات ۱۲سنت و  ۱۲ یهافرا منطقه در ارتباط با کارگاه نیرابط یر یگیو پ شنهادیپ :به شورا نیآنال هیناح شنهادیپ
و پمفلت و چک  جیپک هیته و یجهان ۹توسط منطقه  یکارگاه بدنه و سطوح خدمات یبرگزار  جهت یو هماهنگ یر یگیپ
 .هااتحاد با وجود تنوع ستیل
 

 09109796123: خط ماندگار تومان 1.273.300: مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 گزارش کتبی ارائه نکردند. :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09185994374: خط ماندگار تومان 228.000 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
 خیروز دوشنبه در تار  ۱۵راس ساعت  ۱۴۰۰در سال  رانیا یمرکز  هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

  برگزار شد. نیبه صورت آنال رماهیو هشتم ت ستیب
 ،الیو اموال: خانم ل پیچ تهیکم، می: خانم مر اتینشر  تهیکم: شد دیصورت تجد نیها بد یر یگ یشد. را یاساسنامه بازنگر 

 .: خانم مهرانهاطالع رسان تهیکمو  قا حجتآماه  نیا یرابط شورا موقتا برا تهیکم
 به شورا اعانه شد. ۲۲۸.۰۰۰ اتینشر  یبابت باربر تومان  ۱۵۰.۰۰۰که بعد از کسر مبلغ تومان  ۳۷۸.۰۰۰کل گروه ها  اعانه
 شد. دیتمد ۱۴۰۱ماه سال  ریاعتبار اساسنامه تا ت مدت

 .خواهد شد خیبه تار  ندگانینما ئتیه یجلسه بعد
 

 09384195980: خط ماندگار -: اهداییمبلغ  : البرزنام ناحیه
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 گزارش کتبی ارائه نکردند. :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 

 09384195980: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی تبریز: نام ناحیه
: خالصه گردش كار: جلسه در ساعت مقرر شروع وحمايت اعضاء شركت كننده خوب است)بين 1 :گزارش و دستاوردهای ناحیه

: تعدادى از اعضاى خدمتگزار جلسه جديدى را در اين ناحيه استارت 2 نفر(خدمتگزاران در حال خدمت هستند. 60الى  40
نياز به زمان هست تا اين ناحيه بتواند شكل  :4. به علت انتقال خزانه به نشريات گروه اين ماه اهدايى نداريم :3. زده اند

 . بگيرد
  از سبد هفتم وعدم تمايل به خدمت در گروه: عدم حمايت الزم اعضاء ناحیه مشكالت

 : اعضاء در مورد برگزارى جلسه حضورىناحیه درخواست
 

 

 09138301151: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
فضا  متاسفانهبرگزار شد.  نیبه صورت آنال ریت ۲۳ خیاصفهان در تار  ندگانینما ئتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

در چند  یگزار منشنداشتن خدمت لیشده است و به دل فیضع اریاصفهان بس ندگانینما ئتیخدمت در جلسه ه هیو روح
 ئتیموضوع خدمت در ه رامونیپ زین ئتیزمان جلسه ه شترینشده است. ب هیارائه ته یبرا یماه گذشته، گزارش منسجم

 ،یرساناطالع تهیکم ،یمنش گرداننده، گزار هستند:بدون خدمت ریز  یدماتخ یهاشد. در حال حاضر پست یسپر  ندگانینما
در نظر گرفته  رانیمنطقه ا یهزار تومان جهت اعانه به شورا 400مبلغ  ها،نهیاز کسر هز  پس ت،یسا تهیکم ،یرسانامیپ تهیکم

 شد.
 

 ماه شورا" مرداد"دستور کار 

 (گلستانمهرداد از ) چیپ و سکه  هاکمیته :انتواباتبرگزاری  -1
 دار )مهدی از اصفهان(خزانهمسئولین اداری  برگزاری انتوابات: -2
 .ی خدماتیهاکمیته گزارشات نواحی وگرفتن  -3
 ها و فضای مجازی و نائب گرداننده.تصمیم بر برگزاری کارگاه با موضوع "امنیت فضای مجازی" توسط کمیته آدرس -4
اختیار و با نظر گرفته شد. قرارداد به نام انجمن پرخوران گمنام بیتومان ودیعه در  40.000.000برای دفتر مرکزی مبلغ  -5

 دار جدید.امضا کمیته ثبت و خزانه

 ماه شورا" شهریور"دستور کار 

 (و تولید نشریات  طرح و برنامه و اموال ،هاکارگاهترجمه و ویراستاری، ) هابرگزاری انتوابات: کمیته -1
 (مسئولین اداری )گرداننده  برگزاری انتوابات: -2
 ی خدماتی.هاکمیته گرفتن گزارشات نواحی و -3
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر -4

 

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1400 ماه شهریور 5 در جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


