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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای قدم  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  05/06/1400ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ینموس 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.  13:00جلسه شورا در ساعت 

(، و بهمن علی(، اصفهان ) بهمنو  فرهاد(، ساختار آنالین ) حجت )  مرکزی، (حمید و علیرضاراسان ) خ ،(خوزستان )رضا :حاضر نواحی
ر د و کرمان و سیستان و بلوچستان )روح اهلل( گیالن)نازی( ،(محمدرضا و بهروز تهران)  ،گلستان )محمد( ،(رسول) آذربایجان شرقی

 شورا حاضر شدند. ی جلسه

، )احسان و دانیال( فرامنطقه ینرابطمنشی )نوید( ، )محمدرضا( نائب گردانندهگرداننده )مهران(،  :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
، کمیته چیپ و سکه )جواد( ، کمیته تولید نشریات)رویا( ، اطالع رسانی)ثریا( کمیته موقت ثبت ،(مهدی)سوزان و  دارانخزانه

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

 

 «ی شورای ایرانهاگزارش کمیته»

 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
 گزارش کتبی ارائه نکردند :خالصه گزارش کمیته

 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0: خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته
: مرکزی، فارس، البرز، کرمان و سیستان و بلوچستان، داشتند دیکه خر ، نواحی 1400ماه مرداد رش گزا :خالصه گزارش کمیته

 .باشد یمتومان  56.278.212اکنون  اتینشر  ینقد یموجودتومان.  13.357.500ماه مرداد  فروشسان. اگیالن، تهران و خر
  می باشد. فروش یبرمبنا تومان 238.048.000 اتینشر  یموجود

هاپرداخت  تومان سود )مبالغ(  تومان توضیحات  تومان 
 4.494.675 سود   600.000 هزینه انبار  4.494.675 %70سهم شورا 

خدمات جهانی 
10% 

 خرج کرد  120.000 هزینه )چسب، شارژ و...(  642.096
000.720  

 3.774.675 مانده نهایی     1.284.193 %20نشریات 
000.720 جمع کل  6.420.965 سود فروش     

 

 09109796130: خط ماندگار تومان10.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه رسانی : اطالعنام کمیته
 مهرانه ،اتی، آمعصومه: بازوهای کمیته

 مرداد 11، چهارشنبه (ینواح) یو روابط عموم یاطالع رسان یا تهیجلسه درون کم یبرگزار  -1 :خالصه گزارش کمیته
در رابطه با  هیانیصدور ب -3. وریشهر  1چهارشنبه  ،یو روابط عموم یاطالع رسان یا تهیجلسه درون کم یبرگزار  -2. 1400
بر حضور اعضا و  یمبن هیانیصدور ب -4. کرونا ستاد ماتیپنجم کرونا، طبق تصم کیهمزمان با پ یجلسات حضور  یلیتعط

ن البرز، اطالع رسان خوزستان، : اطالع رسا یا تهیاعضا حاضر در جلسه درون کم -OA 5در جلسات با فرمت  نیتازه وارد
  وخوزستان در مورد مراحل کار ثبت یسوال اطالع رسان مرکز  -6 زیاصفهان و رابط تبر  ندهینائب نما ،یمرکز  اطالع رسان

 نترنتیا نهیتومان هز  یشارژ تلفن/ س نهیده هزار تومان هز : کمیته هایهزینه
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 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه هافضای مجازی و آدرس: نام کمیته
 و آزاده منصوره، زینب، رسول : نوید، فرشاد،بازوها

صه گزارش کم ضا تهیگزارش کم :تهیخال ضار مو آدرس یمجاز  یف ستح ساندیها را به ا سخ به تماس -1 :ر ها، درج روزانه پا
 هاتهیو کم یدرخواست شده نواح یهاامی، پ152 رانیگزارش شورا منطقه ا ،یبهبود یجلسات بروز، خالصه آوا یهاآدرس
ستان و... همچن ی)نواح سانمحترم اطالع یهاتهیکم نیمحترم: خوز شورا یر  یو بارگذار  رانیا OAمنطقه  یو...( در کانال 

خوزستان  هیدرج گزارش ناح نی. همچننستاگرامیدر کانال و ا اتیها از نشر پست یانجمن و درج برخ تیسا بگزارش در و
سا ضا شیافزا -2 انجمن. تیدر وب  ستاگرامینفر و دنبال کنندگان ا2930از  شینفر به ب2810کانال تلگرام از  یتعداد اع از  ن

صب اپل2889از  شینفر به ب2700 سان -3 نفر.79 کتینفر و از ما250انجمن، از کافه بازار  شنیکینفر. تعداد ن آدرس  یبروزر
 بیاعضا به انجمن به ترت یورود -4 انجمن پرخوران گمنام. تیکانال شورا و وب سا ،یسازمان جهان تیجلسات در وب سا

 یبا همکار  یو گمنام یمجاز  یکارگاه با عنوان فضااا یبرگزار  -5 نفر به نفر. یرسااان امیتلگرام و پ نسااتاگرام،یا ت،یوب سااا
 تیدر وب سا یمجاز  یکارگاه ها یبرگزار  یهاییها. بر اساس پمفلت و راهنماکارگاه تهیکم ینائب گرداننده به عنوان متول

بنر پرسش و پاسخ و  ،یآدرس جلسات نواح یبنرها هیکارگاه. ته یبرگزار  یبرا یا تهیدرون کم8 یبرگزار  -6 .یسازمان جهان
نفر در کارگاه حاضاار  91فر که به طور همزمان ن280 یبا ورود 1400مرداد ماه  30کارگاه شاانبه  -7 کارگاه. یبرا یموشاان گراف

شنبه  سگزار  -8 نفر همزمان در کارگاه بودند.93نفر که 318 یبا ورود 1400 وریشهر  4شدند. کارگاه پنج  هیاز ناح ژهیو یسپا
 از کارگاه و لغو جلسه خود در پنجشنبه. تیحما لیبه دل دیگروه خانواده ام یو اعضا النیمحترم گ

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
 تیدر وب سااا یصااوت یهالیدرج فا یو مطابق با اصااول برا حیفرامنطقه لطفا روش صااح نیلطفا رابط -2شاارکت کنند. 

در بخش  یاعضا به صورت صوت اریالگو اصالح و در اخت نیکارگاه مطابق با ا سیسوال کنند. چرا که و 9انجمن را از منطقه 
ست انجمن قرار بگ ضا تهیکم -3 .رهیپادک سا یها در نظر دارد که طراحو آدرس یمجاز  یف دهد و  رییانجمن را تغ تیوب 

لذا از  .تیوب سا یبرا شتریامکانات ب شیو افزا نیبهتر تازه وارد یدسترس یبه آن اضافه شود برا دیجد یهایژگیو یبرخ
ارسال کنند و در صورت امکان و در  09194521200 یخود را به خط خدمات شنهاداتیخواهشمند است که نظرات و پ ینواح

  با اصول نداشته باشد اضافه گردد. یکه منافات یصورت
 نیآنال اتیبخش فروش نشر  یانداز راه یبرا ینترنتیدرگاه ا افتیشماره حساب جهت در  کیدرخواست  -1 :تهیکم مشکالت
 35000گزاف  یها نهیبا هز  هینشر  هیته یموضوع انجام شود. اعضا برا نیا تیفور  دیاعضا. لطفا به ضرور و ق ازیمطابق ن

بهتون  اتیهم نشاار  گهیو د گردونمیبر م دیخواهینمروبرو شاادند و پس از اعتراا اعالم شااده که  کیتومان پ 50000تا 
سبد سنت هفتم. )در تمام وب  یمال تیاعضا جهت حما زیوار  یشماره حساب و درگاه برا نیاستفاده از ا نی! همچنمیدینم

 لیکه ما ینواح -2 انجمن انجام گردد. یبرا یاتیمهم به شاارن نداشااتن مشااکل مال نیوجود دارد( ا یجهان یهاتیسااا
اقدام و  شودیتمام م oair.irخود که با @ هیمخصوص به ناح لیمیا قیدرج شود از طر  تیدر سا شانهیهستند گزارش ناح
 نکهیموضااوعات ساانت هفتم، خدمت، و ا یسااخنران برا یدر نواح -3 ارسااال کنند. reports@oair.irگزارش خود را به 

 نیفروش ندارد تمرکز شااود. همچن یبرا یر یو تصااو یصااوت جیپک چیاساات و ه گانیانجمن کامال را کیپرخوران گمنام 
شر  صورت ف اتین ست و نه الکترون یکیز یتنها به  شر  یکیا سکن ن شود از ا ست  ضا درخوا کردن آن  یصوت ایو  اتیو از اع

مصااوب و از  متیبا ق توانندیها را مو بولتن اتیکنند. نشاار  یخوددار  اتینشاار  ساانسیال تیرا یقانون کپ تیمطابق رعا
 .دیکن هیته 09109796134شماره 

 

 -: ماندگارخط  0: خرج کرد - :تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته
 پیچ اعم از قالب ها  و دیبدستم نرس یز یهنوز چ یول گرفتمخدمت  نیماه گذشته ا نکهیبا توجه به ا :خالصه گزارش کمیته

هر وقت  فرمودن که تهران هستن و شانیا تماس بودم و در یدر ضمن من با مسئول قبل .کارت ماندگار میس و خام یها
 فرستهیفرصت م نیفرمودن در اول شانیا کارت با گرداننده تماس داشتم و میرابط با سدر . فرستنیبه اصفهان رفتن برام م

 .باشدیکارت تنها م مینداره فقط س یگوش تهیکم نیبشم که ا ورآادی و
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 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار تومان 100.000: خرج کرد نائب گرداننده: پست خدمتی
 یخدمات بالتصد انجام، (یبا گرداننده )جدول زمان بند یهماهنگ، یفرع یها تهیبا کم یهماهنگ :کمیتهخالصه گزارش 

 یو بازوها نیبا رابط یهماهنگ، یمجاز  یها و فضاآدرس تهیکم یبا همکار  یو گمنام یمجاز  یکارگاه با موضوع فضا یبرگزار 
 فیامروز و انجام وظا یجهت ترجمه کتاب فقط برا نیبا مترجم یهماهنگ، مفهوم12سنت و 12ها جهت کارگاه کارگاه تهیکم

 .تهیکم نیا
 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
 2022سال  ه آوریلما کنفرانس در نیهنوز باز نشده است و ا (WSBCنی ). ثبت نام جهت کنفرانس خدمات جها1: ینگزارش مسئول

 یو حضور  شهیبرگزار م کویومکز ین التیا یکنفرانس در شهر البوکرک نید اایبرگزار خواهد شد. احتمال ز  (1401 بهشتیاردیا  نیفرورد) 
 نیا نتجهت تعلق گرف ن(.یابط)ر ندگانیاز نما تیوجود دارد در جهت حما delegate support fundصندوق به اسم  کی. بود خواهد

ارسال  نیجها خدمات یبرا (بانآ 10بر )نوام 1تا  9د و منطقه ارسال شو 9منطقه  یبرا (مهر  9بر )اکت 1فرم مربوطه تا  کی دیمساله با
 خواهد تعلق DSFنفر  کیالبته فقط به  ندهینما کیجلسه  15هر  یارسال کند، در ازا ندهینما کیاز  شیب تواندیم رانیا NSB .خواهد کرد

 یزن ندهینما کی IGاز هر  دتوانن یرا ثبت کرده اند، م رانیا NSBا چند گروه وابسته به ی کی رانیا یا شهرهایگرفت. البته اگر مناطق 
مجمع ساالنه برگزار خواهد کر د  کی 9منطقه  2021. در سال 2 ارسال کند. DSFبرنامه  کیتواند  یم IGمورد هر  نیو در ا دیارسال کن

 ریبه صورت ز  یزمانبند د.ارسال کن ندهینما 3تواند  یم رانیا NSB. هست دیام هیبه اسم روح رلندیدر ا هیکه به م ن ببا ن ن ناح
به وقت  10 - 8 1مهر: جلسه  27 چهارشنبه، به وقت انگلستان 10تا  8هفته  2 یبرا یو آمادک جلسه هی: افتتاحرمه 13 چهارشنبه باشد:یم

. به وقت انگلستان 16 - 14 4 جلسه. به وقت انگلستان 13 - 11 3 جلسه، به وقت انگلستان 10 - 8 2مهر : جلسه  28 پنجشنبه، انگلستان
 ریز  نکیل در. به وقت انگلستان 16 - 14 7 جلسه. به وقت انگلستان 13 - 11 6 جلسه. به وقت انگلستان 10 - 8 5مهر: جلسه  29جمعه  و
 .دیینما افتیشده را در  نیرساو به روز یلیاطالعات تکم دیتوانیم

https://www.oaregion9.org/region-9-membersgroups/region-9-assembly/2021-assembly-27-31-october-in-newry-
northern-ireland/  

 یهم برا نکیل کی، صورت گرفت 9ساالنه منطفه  شیجهت حضور در هما (الیدان)  رانیمرداد ثبت نام رابط فرامنطقه ا 13خ یتار  در
ثبت نام است  نهیدالر هز  20 مبلغ. هستن تد رابط فرامنطقه در حال صورت گرفییمراحل تا .قرار گرفتن یرابط اریدر اخت دکنندگانیبازد
 تیخدما یکمک به ارگانها یبودجه برا نی، ا9بودجه از منطقه  تن. در رابطه با گرف3 .ول دوره خدمت در شورا اعالم نشدبابت ط یطرو ش

تواند شامل  یکند، موجود است. پروژه ها م یدر منطقه آنها کمک م OAبه رشد برنامه  که مختلف یتحقق پروژه ها یدر منطقه برا
 یا طراحیکه هنوز در عذاب است منتقل کند، مانند ترجمه  یر را به پرخو امیباشد که پ یاا پروژهی OA دییمورد تأ اتیر ترجمه/چاپ نش

اول پس  وهله د درداشته باش یپروژه ا رانیا nsbر ه. اگیربه متخصصان و غ نیاطالع رسا یها، ترجمه نامهیاطالعات عموم یهاترپوس
درخواست  ی. در راستا4 .ارسال خواهد کرد 9منطقه  رهیمد ئتیو سپس آن را به ه دییتا (یکیر ) 9از ارسال آن به خزانه دار منطقه 

نفر مکاتبه صورت  ۳، با (رضامحمد)  یالبته با هماهنک و کارگاه تهیکم دییکارگاه سنت و تا یبرگزار  یبرا نیآنال هیناح یجان خاررسخن
برگزار خواهد  1و موضوع سنت  دیوید نانارسخن با (ور یشهر  26سپتامبر )17خ ی. جلسه اول در تار (د، استال، آلکساندرایوید)  گرفته است

، ورت گرفت و با توجه به روند جلسهص نیآنال هیناح طهوو افراد مرب نیآنال هیکارگاه و ناح تهی، کمدیویجلسه معارفه با د کیشد. 
 ی، برگزار ترجمه یکارها هیناح نید تا خود ایرقرار گ نیآنال هیناح اریاخت ها قرار گرفت تا درکارگاه تهیکم اریدر اخت دیویاطالعات تماس با د

دستور  کی ندهیدر آن یچن نیا یجلسات احتمال یاست برا ترهست به 9منطقه  سییر الکساندرا نکهید. با توجه به ابرنب شیرو پ ریو سا
فرامنطقه  ین. رابط5 مربوطه نباشند. یها هیناح ایو  رانیا NSB یاز سو ینظم بیشاهد  یالمللن یانان برشود تا سخن نیالعمل تدو

نسبت به تکرار  ینجها خدمات ارسال و پس از ثبت در سازمان 9منطقه  یرا برا رانیاساسنامه ا یسیدارند در ابتدا ترجمه انگل میتصم
  .دیاقدام نما ینواح ریسا یروند برا نیا

 
 : 9جلسه ساالنه منطقه  نکیل

http://www.oaregion9.org/region-9-membersgroups/region-9-assembly/2021-assembly-27-31-october-in-newry-
northern-ireland/ 

 250ن داستان تاک گذاشتربا به اش !میز دار ایتوجه: ما به داستان شما ن انی. حام1: یخدمات جهان تیسا یاخبار و به روز رسان نیآخر 
 نیبه روزرسا OAر ، گیا چند ماه دت !دیده ارائه خدمات OAد و کهنه کار یجد انیخود، به حام تیخود در مورد تجربه حما یکلمه ا 300تا 

 یازهاین تنبرآورده ساخ یکه برا باشدن ایحام یکند تا راهنماید مجاید ایجد هیر نش کیکند و  یرا آغاز م یحام اتیر و اصالح نش
اک بگذارند، و ما چند سوال ترد را به اشخو دیو امنیرو که تجربه،  میخواه یم انیشده اند. ما از همه حام دهیبه چالش کش ندهیفزا

https://www.oaregion9.org/region-9-membersgroups/region-9-assembly/2021-assembly-27-31-october-in-newry-northern-ireland%20/
https://www.oaregion9.org/region-9-membersgroups/region-9-assembly/2021-assembly-27-31-october-in-newry-northern-ireland%20/
http://www.oaregion9.org/region-9-membersgroups/region-9-assembly/2021-assembly-27-31-october-in-newry-northern-ireland/
http://www.oaregion9.org/region-9-membersgroups/region-9-assembly/2021-assembly-27-31-october-in-newry-northern-ireland/
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، در دیسیخود بنو انیپاسخگو یبرا ییراهنما ونی بایپشت یهاکه شما در مورد راه میز دار اید. ما نیپاسخ دهد به آنها یتوان یکه م میدار 
 د.یکن یدوازده قدم و دوازده سنت تمرکز م قیکه بر بهبود آنها از طر  یحال

غذا  دیجد هیر شن نیا: ییغذا برنامه انتخاب وداشتن حق شده با  نیز گیشده و جا بیخوردن ترک یبرا یدی: برنامه جددیپمفلت جد. 2
از  یر ایبستن رفی" تا پذی"پرخور  ای"محرک"  یغذاها نکهیا حیکند، از توض یم یما را بررسیی غذا یو رفتارهایزه ها خوردن، الگوها ، انگ

 یاجبار  یاست ، به خوردن غذاها شده و به روز یبررس هیمتخصص تغذ کیپمفلت ، که توسط  نیفعال. ا یاز بهبود شینواقص نا
غذا  یهاد از دستورالعملیبرنامه جد کی د.شو ینی، ساختار و بازبفیر تع نانید را با وضوح و اطمیجد ییکند تا برنامه غذایکمک م

دوازده ساعته و مشارکت  فتی، از جمله شخاص یها، ساعات نامنظم و مناسبتیطوالن یروزها یرا برا یدیتواند نکات مف یخوردن که م
دهد  یش مترگس - ی: تنوع و بهبودک هستتر راه حل مش کی یدر حال به روز رسان OA ، کمک کند.غذا تیر با محو یاجتماع یها
 یاگر شما به عنوان عضو ژهیکند، به و انید شما را بیکه تجربه، قدرت و ام میهست ییداستانها . ما به دنبالOAاعضاء متنوع  گیندینما
ن( ی، التی، بومآرام انوسیاق رهیجز /ییای، آساهی)ساز لحاظ نژاد  -1 د:یشناخته شده ا OAدر  ندهینما کم یاعضا نیا چند گروه از ای کیاز 
 ییغذا یرفتارها -7 یسیانگل یرغ یزبان مادر  -6 یشمال یکایر خارج از آم تیمل -5( سال 30ر یز )جوان  -4 مذهب -3  جنسیت -2

 .تیسالم طیارش ر یا سای تیمعلول -8( چاق یا جراحی ی، پرخور ییاشتهابی به عنوان مثال، )ل وزن تر کن یا روشهای یاجبار 
 

 «گزارش نواحی شورای ایران»

 09167329639: خط ماندگار تومان 1.044.500 :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  یفضاآدرسها و  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 9.694.300 در حال حاضر اتی: سقف تنخواه نشر ۵. باشدیموجود م هیدر ناح

 ازیمورد ن یرا برعهده دارد و کارگاه ها یبالتصد یها تهیکم تیگرداننده فعال بی:نا۷ .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح
 .شدبایم تیو سکه در حال فعال پیچ تهی:کم۸ .دی.   کارگاه )راهنما و رهجو( در دو جلسه برگزار گردکندیرا برگزار م هیناح

  .دیگرد زیتومان به حساب خزانه دار محترم شورا وار  1.044.500به مبلغ  هیناح یی:اهدا۹
نبود  لیبه دل یجلسات حضور  یدر برگزار  یبهبود یانجمن و گروه ها یجهت معرف یاطالع رسان تهیکم« :ناحیه مشکالت

 .میرا خواستار  تیدر امر صدور مجوز فعال عیو تسر  یر یگیمحترم ثبت  پ تهیبا مشکل مواجه شده اند. از کم تیمجوز فعال
به  یجهان ۹که منطقه  ی:تنخواه۲ باشد؟یزبان م یمترجم فارس یدار  یجهان ۹:جلسه کنفرانس منطقه ۱ :ناحیه سواالت

 شود؟ یصرف چه کارها دیبا دهدیاختصاص م رانیا یشورا
از شورا محترم در خواست  کینزد ندهیدر آ تیمجوز فعال افتیثبت در خصوص در  تهیکم هیتوجه اطالع با :ناحیه پیشنهادات

 . دییاقدام نما یتر جهت اجاره دفتر مرکز  عیهر چه سر  میدار 
 

 09140330773: خط ماندگار تومان 104.000 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان : کرماننام ناحیه
صبح با 9:30ساعت ۱۴۰۰مرداد ماه سال  ۲۹روزجمعه  ستانیکرمان  وس هیماه ناح نیجلسه ا :گزارش و دستاوردهای ناحیه

  ندگانیتمام خدمتگزاران و نما. دامه داشتا 12:30ساعت  تا برگزار شد، هیناح یگروهها ندگانیحضور خدمتگزاران  و نما 
-ده،ارشگردانن   دی)،موقت( مج  یمنش کارگاهها دارد، تهیکم ولیمس نی،وهمچن2به ،رابط  اجیاحت اتیه که حضور داشتند

 یبالتصد2کارگاهها ورابط تهیکم ،روح اهلل1رابط-تایاطالع رسان،رز -ات،افسونیدار،جواد_نشر  دخزانهیالبدل گرداننده،مج یعل
  نیشهرستا ن هابه صورت انال یو بلوچستان در تمام ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات: ها تهیو کم ندگانیگزارش نما

جلسات  کرمان  کنفرانس و یدر بستر فر  18:30تا  17شنبه و چهار شنبه  ساعت  کی .زاهدان هیدر ناح شود،جلساتیبرگزار م
ساعت   نیشنبه و دوشنبه چهارشنبه جمعه انال یاهروز دیام ریجلسه مس شود، یبرگزار  م یحضور  ریو  غ نیبصورت آنال

 و شودیبرگزار م 16:30تا  15:30ساعت   نیانالپنج شنبه بصورت  وسه شنبه و کشنبهی ینو روزها یزندگ جلسه و 9:30 یال۷
برگزار   نیصب بصورت انال ۱۰تا  ۹کنفرانس روز پنج شنبه ساعت  یدر بستر فر  جلسات بانوان ژهیو رفتیارامش ج ریمس

شنبه  کی یگروه وحدت بم روز ها. شود یبرگزار م 18:30 تا 17کنفرانس ساعت  یدر فر  نیبه صورت انال رجانیس. شود یم
مبلغ  که باشدیم تومان 2,800,000 اتیسقف نشر  ،اتینشر  مسئول. شود یبرگزار م 9:30تاساعت  8:30وچهار شنبه ساعت 

فروش  تومان، 62.500ماه  نیا دیخر . باشدیمتومان  2.900.000 دیسقف جد اتینشر  میاضافه کرد اتیبه نشر  100000
 .شد زیوار  به حساب شوراتومان  365.000کل یاور  جمع لغبخزانه از م مسئولتومان.  530.000 اتینشر 
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 .هاکارگاه تهیو مسئول کم۲رابط  ینداشتن خدمتگزاربرا :مشکالت ناحیه
 

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

 

 09194066411: خط ماندگار تومان 1.500.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
 17:20شروع و  15راس ساعت  21/05/1400 خیدر تار  ئتیه نیا یجلسه نیچهل و ششم :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یجلسه ادار  کی. همچنین افتیخاتمه  17:30 یال 16راس ساعت  1400مرداد  22 خیدر تار  یاضطرار  یجلسه. تافیخاتمه 
 برگزار شد. 22/05/1400 خیدر تار  یاضطرار 

 1انتخاب رابط  یبرا یر یگ یرا (پ . خزانه انجام شد کیتفک (ب د. ها گزارش خود را اعالم کردن تهیکم (الف  :گزارش عملکرد
گزارش  شنهادیپ یئهارا (د هطرح و برنام یتهیتوسط کم 90فرمت  یهاپمفلت یبازنگر  یکارگروه برا دجایا (ج. انجام شد

  (ح یرزومه به خدمات جهان یبرا نیآنال ئتیه ندگانیجامع از نما
 .و اصالح شد یبازنگر  اساسنامهدر  یا و اطالع رسانهآدرس یهاتهیادغام کم 22/05/1400مورخ  یاضطرار  یادار  یهدرجلس

 یهاتهیام کمغاساسنامه در قسمت اد یباز خوان (. خهبرنام طرح و ی تهیکارگاه ها و کم ی هتیدادن خط ماندگار به کم (چ
خزانه هم  کیتفک نیانجام شد و همچن یاضطرار  – یادار  یدر جلسه  22/05/1400. ها در روز جمعهآدرس و یاطالع رسان

  .گرفت صورت
 .تخاب شدان سال کیبهمن به مدت  1رابط  :سال انتخاب شد کیبه مدت  لیخدمتگزار ذ

 

 09109796123: خط ماندگار تومان 5.550.000: مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
عملکرد  و ستاوردد هاکارگاه لئومس. را برگزار کرد یخدمات ساختار نیمرداد بصورت آنال15مورخ  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

  یبهبود یعملکرد گروها و دستاورد، گانه۱۲سنت  یکارگاه یعملکرد برگزار  و دستاورد، قدم دوشنبه صبح یکارگاه یبرگزار 
 .یحضور  دوجلسه، روز هفته۷ یدر ط یجلسه بهبود۲۲ یبرگزار 
 تومان. 2.550.000 یمنطقه بابت دفتر مرکز  یبه شورا یمال کمکتومان واریز شد و  2.500.000به شورا  ییاهدا
 ایران است. منطقه یبعنوان کمک به شورا تهرانتومان از سوی  5.550.000مرداد ماه  یپرداخت جمع
 .تهران هستن یهاحال خدمات به گروه در ،ساختار تهران، یفرع یها تهیکم تمام

 

 09138301151: خط ماندگار تومان 500.000: مبلغ اهدایی اصفهان: ناحیهنام 
 نیابرگزار شد.  نیماه به صورت آنال وریشهر  3 خیاصفهان در تار  ندگانینما ئتیه جلسه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

و در  نیگروه و خدمت گزاران برگزار شد. در حال حاضر تمام جلسات به صورت آنال نیب ندگانینما نفر از 8جلسه با حضور 
جلسات مطرح  یلیبر تعط یمبن یاطالع رسان یتهیکم یهیانیدر مورد ب ییهاصحبت .شودیکنفرانس برگزار م یفر  طیمح

 ایاز طرف ستاد کرونا وجود دارد، آ به انجمن پرخوران گمنام یابالغ ایآ نکهیا بر یوجود داشت مبن ییشد و اختالف نظرها
 شده است؟ یابالغ نیچن گرید یهانبه انجم ایجلسات صادر شود، آ یلیدستور تعط توانیم یاطالع رسان تهیاز طرف کم

 .تیسا تهیکم ،یرساناطالع تهیکم ،یمنش گرداننده، گزار ماندند:بدون خدمت ریز  یخدمت یهاکماکان پست متاسفانه و...
 

 09306590314: خط ماندگار  - :مبلغ اهدایی گیالن: ناحیهنام 
 نیب ندهینما۴ و با حضور خدمتگذاران حاضر وصبح  ۱۱:30 یال ۱۰از ساعت 14/05/1400 درروز :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ییگروه رها و یسبز لنگرود حضور  ریمس ندهینما بیرشت و نا یرشت و مختلط حضور  یحضور  یهمدل یهااز گروه یگروه
  برگزار  شد. یمجاز  یهمدل و

 هیناح ندگانینما اتیها به هوگزارش گروه (ات یو نشر  هاکارگاه تهیاطالع رسان وکم تهیحاضر )کم یها تهیگزارش کم بعداز
 مورد نظر انتخاب شدند. یخدمت ها یبرا دیخدمتگذاران جد النیگ
به شورا اعانه نشد و  یمبلغ  ،دیاندرو یگوش دیخر  یدرسها براآ اطالع رسان و تهیکم  اجیاحت لیحاضر بدل ندگانینما یرا با

 بعنوان رابط موقت انتخاب شد. یحاضر ناز  ندگانینما یرا باشد.  هیمورد نظر ته یگوش
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 09185994374: خط ماندگار تومان 154.000 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
 خیدر تار  دوشنبه روز ۱۵راس ساعت  ۱۴۰۰در سال  رانیا یمرکز  هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 قرار بر حضور حجت به عنوان موقت به عنوان رابط تصمیم گیری شد. برگزار شد. نیو پنج مرداد ماه به صورت آنال ستیب
 

 ماه شورا" مرداد"دستور کار 

برای کاندید شدن اعضا و  بدون هیچ کاندیدی برگزار شد. لذا خواهشمند است در نواحی ایران :انتخاباتبرگزاری  -1
 خدمت اطالع رسانی و سخنران قرار گیرد.

با توجه به درخواست تمامی رابطین نواحی به صورت دو فوریت بند اساسنامه مسئولین اداری )گرداننده و رابطین  -2
حداقل تن: "های آموزشی( از مها )اطالع رسانی، تولید نشریات، توزیع نشریات و کارگاهفرامنطقه( و همچنین کمیته

" به شورا یفرع یها تهیکم یبازو ایو  ینواح یخدمات اتیدر ه ایو  رانیمنطقه ا یدوره خدمت در شورا کیتجربه 
 " تغییر یافت.رانیمنطقه ا یدوره خدمت در شورا کیحداقل تجربه متن جدید "

اعضا و... که درخواست در مورد شماره حساب به نام انجمن جهت فروشگاه اینترنتی محصوالت انجمن، حمایت  -3
 ها بود، قرار بر تحقیق و در دستور کار ماه آینده قرار گرفت.کمیته فضای مجازی و آدرس

میلیون تغییر کرد. محل تأمین 100میلیون به 40ودیعه مربون به اجاره دفتر بنابر درخواست کمیته ثبت و رای رابطین از  -4
 .خواهد بوداین مبلغ از حساب نشریات 

 ماه شورا" شهریور"دستور کار 

 (و تولید نشریات  طرح و برنامه و اموال ،هاکارگاهترجمه و ویراستاری، ) هابرگزاری انتخابات: کمیته -1
 (و یک رابط فرامنطقه  مسئولین اداری )گرداننده برگزاری انتخابات: -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 مهر 2 در جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


