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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  02/07/1400ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ینمچهار پنجاهصد 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.  13:00جلسه شورا در ساعت 

آذربایجان (، بهمن(، اصفهان )و منصوره  بهمن(، ساختار آنالین )حجت )  مرکزی، (علیرضاراسان ) خ ،(خوزستان )رضا :حاضر نواحی
 فارس )سمیرا( و کرمان و سیستان و بلوچستان )روح اهلل(، گیالن)نازی( ،(و محمدرضا بهروزتهران) ،گلستان )محمد( ،(رسول) شرقی

 شورا حاضر شدند. ی جلسهر د

، (احسانو  دانیال)  فرامنطقه ینرابط( غایب منشی ) ، )محمدرضا( نائب گرداننده(، بالتصدیگرداننده ) :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
 کمیته تولید نشریاتکمیته ترجمه )بالتصدی(، ، )رویا( ، اطالع رسانی)ثریا( کمیته موقت ثبت ،(مهدی)سوزان و  دارانخزانه

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

 «ی شورای ایرانهاگزارش کمیته»

 -: خط ماندگار تومان 115.000: خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
 یدفتر مرکز  یبرا یمکان مناسب میموفق شد یر یگیپ مستمر دوستان در تهران و یر یگیماه با پ نیا در :خالصه گزارش کمیته

 میارژ پاساژ قرار داد بستش صدیس رهن و ونیلیصد م مناسب بهمون دادند و یلیمکان را خ متیبا تالش دوستان ق و میر یبگ
 کارگر و کردن که با هیارزان دوستان ته یلیخ فترد یخوب برا یصندل و زیم یتعداد و انداردو خزانه هر و بندهبا امضاء 

 ازیکه ن یبه وزارت کشور رفتند ومدارک نائب گرداننده و برخی دوستان .شد هیصد هزار تومان ته و ونیلیم کیوانت  هیکرا
 میکنیم یر یگیدوباره پ ندهیآانشااهلل هفته  ستیسرکار ن ندهیتا هفته آ ول  پرونده کرونا داشته وئمس .وارائه شد یداشتند کپ

 .هزار تومان شد ۱1۵.000تومان شد که مجموعا  ۶0.000مهر  هیتومان شد وته ۵۵.000برابر اصل  یکپ یبرا نهیهز 
 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0: خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته
 1400شهریور  31 خیکل تا تار  اتیداشتند از نشر  دیکه خر  واحین :خالصه گزارش کمیته

 مرتبه2اصفهان فارس،  البرز، (،بندرعباسهرمزگان ) (،اراک مرکزی ) ،زیتبر  ،خراسان
 تومان 9.901.000 ماه نیفروش درا کل

 تومان انجام شد. 57.350.000دفتر  یبه حساب شورا  برا زیو وار  مسئول قبلی تولیداز حساب توسط  برداشت
 باشدیم تومان 3.944.761 اتینشر  ینقد یموجود
 تومان می باشد. 230.100.500)کتابها(  اتینشر  یموجود

  
هاپرداخت  تومان سود )مبالغ(  تومان توضیحات  تومان 

 4.546.350 سود   600.000 هزینه انبار  3.182.445 %70سهم شورا 
خدمات جهانی 

10% 
454.635 

 
 160.000 هزینه )چسب، شارژ و...(

 خرج کرد 
000.076  

350.786.3 مانده نهایی     909.270 %20نشریات   
000.067 جمع کل  4.546.350 سود فروش     

 

 09109796130: خط ماندگار تومان280.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه : اطالع رسانینام کمیته
 مهرانه ،اتی، آمعصومه: بازوهای کمیته

 رساناطالع حاضر یاعضا وریشهر  14 خیتار  ینواح یرساناطالع ،یاتهیدرون کم یجلسه یبرگزار  -1 :خالصه گزارش کمیته
تماس  15 افتیدر  -3. یاطالع رسان مرکز  یوجاومکان برا یاطالع رسان یارسال برگه ها -2 .، البرز، خوزستانی، مرکز النیگ

 . یتلفن
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 تومان 280.000: کمیته هایهزینه
 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، پ153 رانیگزارش شورا منطقه ا ،یبهبود یجلسات بروز، خالصه آوا یهاآدرس
ستان و... همچن ی)نواح شورا هیسنت، ناح12کارگاه  ینائب گرداننده برا نیمحترم: خوز ستان کارگاه و...( در کانال   یخوز

 نی. همچننستاگرامیدر کانال و ا اتیها از نشر پست یانجمن و درج برخ تیگزارش در وب سا یو بارگذار  رانیا OAمنطقه 
نفر و 2959از  شینفر به ب2930کانال تلگرام از  یتعداد اعضا شیافزا -2 انجمن. تیخوزستان در وب سا هیدرج گزارش ناح
ستاگرامیدنبال کنندگان ا صب اپل3051از  شینفر به ب2889از  ن  کتینفر و از ما250انجمن، از کافه بازار  شنیکینفر. تعداد ن

سان -3 نفر.90 سا یبروزر سات در وب  سا ،یسازمان جهان تیآدرس جل شورا و وب   -4 انجمن پرخوران گمنام. تیکانال 
 یاتهیجلسه درون کم یبرگزار  -5 نفر به نفر. یرسان امیتلگرام و پ نستاگرام،یا ت،یوب سا بیاعضا به انجمن به ترت یورود
سه درون کم 1400 وریشهر  21 خیدر تار  یآدرس نواح یهاتهیبا کم ضوع جل ضا از تازه واردیاتهی"مو ستفاده اع سو ا در  نی: 

نائب  نیو همچن یتهران، آدرس و اطالع رسااان یالبرز، آدرس ها ی: آدرس و اطالع رساااننیحاضررر " که یمجاز  یفضااا
شااهر  یآدرس ها الن،یگ یخود، آدرس و اطالع رسااان یخوزسااتان همراه بازو یمجاز  یگرداننده فارس، آدرس و فضااا

محترم کل شااورا بنا به  یخراسااان، رابط خوزسااتان و اطالع رسااان یمجاز  یآدرسااها و فضااا تهیبندرعباس از هرمزگان، کم
شند. تهیهر دو کم ریاخ یازهاین ضور دا ساننیبیغا ح سات و اطالع ر سات ناح ن،یآنال ی: آدرس جل صفهان،  هیآدرس جل ا

و  شنهاداتیآن در بخش پ جهیو بلوچستان بودند. نت ستانیکرمان و س هیآدرس جلسات ناح ،یمرکز  هیآدرس جلسات ناح
؛ با خدمتگزاران خدمات OAدوازدگانه  یهاوان سنتکارگاه با عن یدر برگزار  یهمکار  -7 قرار خواهد گرفت. تهیمشکالت کم

به عنوان متول  یجهان نده  نائب گردان تار  نیاول یبرا -8 ها.کارگاه تهیکم یبا  کارگاه  ،یدوازده قدم یهاانجمن خیبار در 
 نستاگرامیا قیقرار گرفت و همزمان اعضا از طر  زیانجمن ن نستاگرامیا ویبرگزار شد در ال 1400 وریشهر  26 خیانجمن که در تار 

ستند کارگاه را گوش کنند. ضا نیشورا در کانال ا نکیعلت عدم درج ل -9هم توان ست که اع سه  یا تازه وارد به عنوان جل
سم ضر م کنندیفرض م یر ضافه خواه شنیو حا شه  نیداشت، همچن میو هم چت ا شته با شون دا شورا دافعه ممکنه برا

 .شهیارائه م ینواح یمجاز  یآدرس و فضا یهاتهیآن به کم یاست و... که به جا یخدماتچون بحث 
شکالت پ -1  :تهیکم شنهاداتیپ ضا از تازه وارد یر یجلوگ یبرا آمدهشیباتوجه به م ستفاده اع سو ا  یرا برا یماتیتنظ نیاز 
 گریکدی یبرا نیحاضاار  نکهیارائه شااد. لطفا صاافحه چت محدود شااود به ا ینواح یآدرس ها یها تهیبه کم یر یشااگیپ

افراد از  یاز سااو اسااتفاده کردن برخ یر یجلوگ یبرا -2 .نندیرو بب نیحاضاار  سااتینتوانند ل نیدهند. همچن امینتوانند پ
 ریها را داشته باشند که فروش به غشماره گروه یکل نواح اتیو نشر  یکل نواح اتیشورا شماره نشر  عیتوز  تهیکم ات،ینشر 

 زین نیآنال NSB کیبه عنوان  رانیثبت شدن ا یفرامنطقه برا نیرابط ،یبا توجه به داشتن جلسات مجاز  -3 .وفتادیاتفاق ن
 اقدام کنند.

 نیآنال اتیبخش فروش نشر  یانداز راه یبرا ینترنتیدرگاه ا افتیشماره حساب جهت در  کی. درخواست 1 :تهیکم مشکالت
 یشماره حساب و درگاه برا نیاستفاده از ا نیموضوع انجام شود. همچن نیا تیفور  دیاعضا. لطفا به ضرور و ق ازیمطابق ن

ضا جهت حما زیوار  سا یمال تیاع سنت هفتم. )در تمام وب  شتن  نیوجود دارد( ا یجهان یهاتیسبد  شرط ندا مهم به 
شکل مال س2 انجمن انجام گردد. یبرا یاتیم شکالت ب شده واتس  یهاگروه قیکه از طر  OAدر  اری. با توجه به م محدود 

به تلگرام مهاجرت کنند. راهکار جهت  یانجمن به وجود آمده لطفا نواح یبگذارند، برا امیبتوانن پ رانیکه فقط مد یاپ
که خالف اصول برنامه است  ی" با امور شوق پروازه ". گرو3 در گروه واتس اپ قرار خواهد گرفت.  زیمهاجرت ن نیسهولت ا

گروه را  نینسبت به ا نیآنال هیناح نیتوسط رابط یدگیدرخواست رس یآدرس نواح یهاتهیکم یدر کل اثر گذاشته و تمام
شته سات عاد نیچون: باز کردن دورب یاند. )امور دا سات دOAاز  ریغ ییلوگو ،یدر جل شو گر،ی، دخالت در جل ضایت به  ق اع

 اتیباالتر، فروش نشر  متیبا ق اتی(، فروش نشر ی)باند و باند باز  گرید یو عدم شرکت در گروه ها شانیشرکت در گروه ا
 اتیکه باعث دخالت در فروش نشاار  گانیرا هم را اتیمواقع خود نشاار  یو در برخ گانیبه صااورت ارسااال را رانیبه کل ا

 شده و...(. ینواح
 

 -: خط ماندگار تومان 490.000: خرج کرد - :تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته
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از  پیقالب چ عدد ۴که داخلش سکه هم بود و تعداد  پیچ یگون ۶تعداد  1400شهریور  13 خیدر تار  :خالصه گزارش کمیته
 هیبق هست وموجود  یماهگ ۱۸و ۹و ۶و۲و  یمدگوآکم خوش  یلیزرکوب شده به تعداد خ پیچ. گرفتم لیتحو یباربر 

 .دار محترم پرداخت نمودنهزار تومان که خزانه۴۵۰ یاز بابر  لیتحو یبرا هیکرااست.  بصورت خام موجود 
 هیبق و سال هستند کی و یماهگ ۱۸و۹و ۶مدگو وآخوش لیها از قبشهیکل نیکه دوباره فرستاده شد ا یهاشهیکل یبرا
ها دوباره شهیبود که با کل یورده دست مسئول قبلآکه رابط فرامنطقه  پیعدد چ۸ عدد سکه و۱۰تعداد  در ضمن ستین

 .هزار تومان شد۴۰اون  هیکرا و نفرستاد
 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار تومان 100.000: خرج کرد نائب گرداننده: پست خدمتی
 اجرا. 9منطقه یجهت بهتر برگزار شدن کارگاه سنت ها با همکار  یجلسه هماهنگ12از  شیب یبرگزار  :خالصه گزارش کمیته

که در  یاز دوستان بهبود ژهیتشکر و کمال. 9به اتفاق سخنران از منطقه  20تیلغا18:30جمعه از ساعت  یسنت در روزها3
. زارت کشورثبت و حضور در و تهیبا کم یهماهنگ. یمجاز یآدرسها و فضا تهیدارن بخصوص کم تیکارگاه ها فعال میت

 .شورا یو منش یفرع یها تهیبا کم یهماهنگ. از آن دیبازد و یجهت گرفتن مکان دفتر مرکز  یهماهنگ
 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد )دانیال و احسان( رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
 داده نشده است  9از سمت منطقه  یشده است و هنوز جواب دهیپادکست ها ، سوال پرس ی. در رابطه با نحوه بارگزار 1: ینگزارش مسئول

جلسات کارگاه سنت   نکی. ل3. اداده نشده است یشده است و هنوز جواب دهیسوال پرس تی، از سا ی. در رابطه با فرمت راه زندگ2
 یسخنران ها، هماهنگ یمعرف یها یا تهیشرکت در درون کم -. 4. شد یقرار گرفته و اطالع رسان 9منطقه  یکشور ها یدر تمام رانیا

. دعوت به جلسه ساالنه 6. ترجمه سخنرانان در کارگاه ها یکارگاه برا تهیبا نائب گرداننده به عنوان کم یهمکار  -5. کارگاه سنت یها
سلسله جلسات قرار  نیمرجع جهت حضور در ا یها لیفا یتمام لیذ نکیها صورت گرفته است.در ل  NSB ندگانینما یبرا 9منطقه 

 . گرفته است
http://www.oaregion9.org/region-9-membersgroups/region-9-assembly 

امر امکان ترجمه  نی. امیکن شیآزما یاسمبل را در Zoom Translateاستفاده از  میبار ما قصد دار  نیاول ی: برادر مجمع ساالنه ترجمه
مورد استفاده  نیاز ا دیخواه یما است(.اگر م زنسیب یسیکند )زبان انگل یرا فراهم م یسیاز انگل ریغ یگر ید یبه زبان ها یخود به خود

مجمع  دکنندگانیبه عنوان بازد دیاست. آنها با ازیانجمن که در ترجمه تجربه دارند ، مورد ن قیداوطلب به زبان خود از طر  3ا ی 2،  دیکن
را از قبل به زبان  پتیو اسکر  میده یارائه م Zoom Translateدر مورد استفاده از  نیجلسه آموزش و تمر  کیثبت نام کنند. ما 

کار را ادامه  نیا دیخواه یماست و شما  ریترجمه امکان پذ یداوطلبان برا افتنی. اگر میده یارائه م طلباناز داو تیحما یبرا یسیانگل
" در نوار عنوان Translate at Assemblyعنوان را با استفاده از عنوان " نیا seat@oaregion9.orgبه آدرس  لیمی، لطفًا با ا دیده

  .دیارسال کن لیمیا
 .باشد یثبت نام م نهی$ هز  20
  یخدمات جهان تیسا یاخبار و به روز رسان نیآخر • 
تمام  یبرا ینامه آموزش کی OA یامنا ئتیه .دیبخوان OAاتیصفحات نشر  ینامه را در مورد اشتراک گذار  نی: اOA ی. همه گروه ها1

 ینسخه ها ریو سا شیصفحه نما یکنند ، صادر کرده است تا بالفاصله اشتراک گذار  یجلسه برگزار م یمجاز  باً یقر که ت OA یگروه ها
موضوع وجدان  نیگذارد ، ا یم ریتأث OAبر  یموضوع به طور کل نیآنجا که ا از متوقف کنند. یرا در جلسات مجاز  OA اتیمجاز نشر  ریغ

، Overeaters Anonymous تیرا یکپ OA اتیادب رمجازیبازنشر غ رایعمل کرد ، ز  یبه صورت قانون دی، با نی. عالوه بر استین یگروه
Inc کیکه همه ما  یکند. در حال یرا نقض م OA شود ،  یم تیرا یکپ ونصحبت از قان ی، وقت میهستOA ،Incبه طور فعاالنه  دی. با

 هیتوانند کل یم OA یگروهها از سنت هفتم ما است. تینجمن و در حمامساله در کل به نفع ا نیخود محافظت کند. ا تیرا یاز کپ
را از دفتر خدمات  OA اتیتوانند مجوز چاپ مجدد ادب یو به اشتراک بگذارند ، و آنها م ریرا تکث  oa.org  تیموجود در سا یمطالب چاپ

 یشما م از .دیمراجعه کن تیسا یکپ یها ، به صفحه درخواست ها نهیگز  نیدر مورد ا شتریاطالعات ب یدرخواست کنند. برا یجهان
 .دی( را دانلود کرده و در اسرع وقت با گروه خود به اشتراک بگذار DOCX لینامه )فا نیا میخواه

جشن  یدوازده آزاد یبیبا کارت ج یاختیار بیخود را از  یآزاد :در حال حاضر موجود است یدوازده آزاد ادبودیپول  فی. کارت ک2
است  یادآور یقابل  یشده است و به راحت جادیا یخدمات جهان ونیکنوانس یادآور یمحدود به منظور  ییسه تا یبیکارت ج نی! ادیر یگب

 ایو  دیدر برابر لغزش ها از خودتان محافظت کن خواه .میخود از آن برخوردار هست یاست که در بهبود ییها یآزاد یکه برنامه ما دارا
. در دینگه دار  کی( را نزد447)شماره  یدوازده آزاد یبیبه مراقبت غذا خوردن دارد ، کارت ج ازیکه ن دیباش یگر یکننده نفر د قیتشو

bookstore.oa.org  موجود است. کایدالر آمر  55فقط با 
 سایر اخبار• 
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خود ، به  تیتجربه حماخود در مورد  یکلمه ا 300تا  250با به اشتراک گذاشتن داستان  !میدار  ازیتوجه: ما به داستان شما ن انی. حام1
 کیکند و  یرا آغاز م  یحام اتیو اصالح نشر  یبه روز رسان OA،  گریچند ماه د تا !دیخدمات ارائه ده OAو کهنه کار  دیجد انیحام
شده اند. ما از همه  دهیبه چالش کش ندهیفزا یازهایبرآورده ساختن ن یباشد که برا یانیحام یکند تا راهنما یم جادیا دیجد هینشر 
. ما دیبه آنها پاسخ ده دیتوان یکه م می، و ما چند سوال دار  ندخود را به اشتراک بگذار دیکه تجربه ، قدرت و ام میخواه یم انیحام

دوازده قدم  قیکه بر بهبود آنها از طر  ی، در حال دیسیخود بنو انیپاسخگو یبرا ییو راهنما یبانیپشت یکه شما در مورد راه ها میدار  ازین
 .دیکن یو دوازده سنت تمرکز م

غذا  دیجد هینشر  نیا :ییانتخاب و برنامه غذاحق شده با   نیگز یشده و جا بیخوردن ترک یبرا یدی: برنامه جد دی. پمفلت جد2
 یار یبس رفتنی" تا پذی"پرخور  ای"محرک"  یغذاها نکهیا حیکند ، از توض یم یما را بررس ییغذا یها و رفتارها زهیخوردن ، الگوها ، انگ

 اختیاربی یو به روز شده است ، به خوردن غذاها یبررس هیمتخصص تغذ کیپمفلت ، که توسط  نیفعال. ا یاز بهبود یاز نواقص ناش
غذا  یاز دستورالعمل ها دیبرنامه جد کیشود.  ینی، ساختار و بازب فیتعر  نانیرا با وضوح و اطم دیجد ییکند تا برنامه غذا یم کمک

دوازده ساعته و  فتیخاص ، از جمله ش ی، ساعات نامنظم و مناسبت ها یطوالن یروزها یرا برا یدیتواند نکات مف یخوردن که م
 غذا ، کمک کند. تیحور با م یاجتماع یمشارکت ها

 یندگیدهد نمایگسترش م - ی: تنوع و بهبودراه حل مشترک هست کی یرسانروزل بدر حا OA :متنوع یصداها ی. فراخوان برا3
 ای کیاز  یاگر شما به عنوان عضو ژهی، به وکند انیشما را ب دیکه تجربه ، قدرت و ام میهست یی. ما به دنبال داستانهاOAاعضاء متنوع 
  :دیا شدهشناخته  OAدر  ندهیکم نما  یاعضا نیچند گروه از ا

 ( نی، الت یبوم آرام ، انوسیاق رهیجز /ییای، آس اهیاز لحاظ نژاد )س •
 متفاوت هایجنسیت •
  انیاد ریسا ای،  ییمسلمان ، بودا •
 سال( 30 ریجوان )ز  •
  یشمال یکایخارج از آمر  تیمل •
 یسیانگل ریغ یزبان مادر  •
 (یچاق یجراح ای ی، پرخور  ییاشتها یکنترل وزن )به عنوان مثال ، ب یروشها ای اختیاربی ییغذا یرفتارها •
 .یسالمت طیشرا ریسا ای تیمعلول •
 

 «گزارش نواحی شورای ایران»

 09167329639: خط ماندگار تومان 1.278.500 :مبلغ اهدایی خوزستان: نام 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 یرسانبه صورت مرتب اطالع  هیناح اتینشر  تهیو شماره تلفن کم متیباشد. ق یم یحال اطالع رسان
 ندگانینما اتی:گزارش ه۶ .باشدیتومان م۹/۶۹۴/۳۰۰در 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
 یی:اهدا۹ .باشدیم تیو سکه در حال فعال پیچ تهی:کم۸ .دی(  برگزار گرددیبا غذا مشکل دار  ای.   کارگاه )آکندیرا برگزار م هیناح
  .دیگرد زیتومان به حساب خزانه دار محترم شورا وار 1,278,500به مبلغ   هیناح
 .میکردنند سپاسگزار  تیفعال یاجاره دفتر مرکز  یخدمتگزار که برا یموقت ثبت و اعضا تهکمی از��

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

 نیا -2 باشد؟یانجمن م دییمورد تا تیجلسات موجود در سا یها یو خواندن یپمفلت گردانندگ ایآ -۱ :ناحیه سواالت
 نمود؟ هیته اتینشر  تهیاز کم دیپمفلت ها رو با

 

 09109796123: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند :گزارش و دستاوردهای ناحیه
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 09138301151: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی اصفهان: ناحیهنام 
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 
 09140330773: خط ماندگار تومان 237.000 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان : کرماننام ناحیه

صبح 9:30ساعت ۱۴۰۰ماه سال  وریشهر  ۲۶روزجمعه  ستانیکرمان  وس هیماه ناح نیجلسه  ا :گزارش و دستاوردهای ناحیه
  ندگانیتمام خدمتگزاران و نما. دامه داشتا ۱۲:۳۰ساعت  تا برگزار شد، هیناح یگروهها ندگانیبا حضور خدمتگزاران  و نما 

  کارگاهها دارد، تهیمک ولیمس نیهمچن و ،2به ،رابط  اجیاحت تیهئ . بم که حضور نداشتند ندهیحضور داشتند بجزنما
-تارسان،رزی اطالع-��ات،افسوننشری��_دار،جواد خزانه��دیالبدل گرداننده،مج علی-��گرداننده،ارش  �� دیام  یمنش
 .یبالتصد 2رابط کارگاهها و تهکمی��اهلل ،روح1رابط��

  نیشهرستا ن هابه صورت انال یو بلوچستان در تمام ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات: ها تهیو کم ندگانینما گزارش
 یزاهدان شدن  جلسات حضور  یبهبود یگروه بانوان  آوا ندهیخانم تازه نما یزاهدان   صد هیدر ناح  جلسات شود،یبرگزار م

مرکز  ۳دانشگاه   یباشد روبه رو یم ۱۷تا  ۵۰۳۰چهارشنبه ساعت  کشنبهی یباز شده آدرس روزها ورماهیشهر  ۲۱ خیاز تار 
کرمان  دیام ریگروه مس. شود یاست اطالع رسان ارمشکالت گروه نبود خدمتگزار که قر یاجتماع یها بیاز آس یر یشگیپ

 یزندگ گروه. شود یکنفرانس برگزار م یدر بستر فر ۹۰تا ۷:۳۰شنبه دوشنبه چهارشنبه و جمعه ساعت  یدر روزها دیام ندهینما
مسجد الزهرا  ۲۱ سیدر بلوار پاراد یبه صورت حضور  ۴:۳۰ ۳:۳۰اعت ارزو خانم جلسات گروه در ساعت س ندهینو  کرمان نما

 شود مشکالت گروه  نبودخدمت گزار  یدر روز پنجشنبه هم  همان ساعت  برگزار م یحضور  ریشود و به صورت غ یبرگزار م
صبح  ۱۰تا  ۹در بستر فرکانس در روز پنجشنبه ساعت  یجلسات به صورت مجاز  نبیز  ندهینما رفتیآرامش ج ریمس گروه

 کشنبهی یکنفرانس روزها یدر بستر فر  جهیخد ندهیبانوان نما رفتیتولد دوباره ج گروه. ستیهم  ن یومشکل شودیبرگزار م
در ۶:۳۰ یال ۱۷شنبه ساعت  دهیسع ندهینما رجانیس یراه بهبود گروه. ستیهم ن  یشود  مشکل یبرگزار م ۵۳۰ ۴:۳۰ساعت 

گروه  در  یراه انداز  یتماس داشتن برا رانشهریگفتن که از ا تارزی یاطالع رسان تهیکمشود  یکنفرانس برگزار م یفر  طیمح
ماه  نیا فروشو ماه  نینداشته ا دیخر  ۲.۹۰۰.۰۰۰ اتینشر  سقفافسون  اتینشر  تهیکم وشدن  ییکه راهنما  رانشهریا

 . نداشته نهیهز و  ۳۷۰.۰۰۰
 .خدمت یگاه ساز آ  یدرخواست گارگاه برا :از شورا هادرخواست

 

 09156170790: خط ماندگار تومان 250.000: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
و  یشهر  یها تهیکم نیبا حضور رابط وریشهر  ۲۹دوشنبه  خیخراسان در تار  هیجلسه ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یبرا ریکه نفرات ز  میخدمتگذار داشت نییتع سپس. ها گزارش خود را ارائه کردند تهیکم که ها برگزار شد تهیکم نیمسول
ها آدرس تهیبهار خدمت کم خانم، یعاطفه خدمت منش خانم، عفت خدمت گرداننده  خانم: آوردند یکه بود را ییخدمتها
 دیخدمتها متاسفانه کاند هیبق ورضا خدمت رابط شورا  یعل یآقا، و سکه پیچ تهیآرزو خدمت کم خانم، یمجاز  یو فضا

 .شود یماه بعد اطالع رسان ینداشت و قرار شد برا
 

 09306590314: خط ماندگار  - :مبلغ اهدایی گیالن: نام ناحیه
 ندهینما ۴و با حضور خدمتگذاران حاضر و صبح میون ۱۱ یال ۱۰از ساعت 1400شهریور  18درروز  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یسبز لنگرود مجاز  ریومس یسبز لنگرود حضور  ریرشت و  مس یرشت و مختلط مجاز  یمجاز  یهمدل یهاگروه از گروه نیب
و  اتیهاو نشر کارگاه تهیاطالع رسان وکم تهیحاضر )کم یها تهیگزارش کم از بعد رشت برگزار  شد. یمجاز  ییگروه رها و

 اتینشر  تهیکم اجیاحت  لیحاضر بدل ندگانینما یرا با. النیگ هیناح ندگانینما اتی(وگزارش گروهها به هالنیرابط موقت گ
 به شورا اعانه نشد. یمبلغ شتریبه تنخواه ب

 تهیکم، (یدرسها)ناز آ و رساناطالع تهیکم، (ترایدار)مخزانه، (یرابط موقت )ناز ، )مژگان(یادار رداننده، گ(یگل)یمنش
 .یالبدل گرداننده بدون تصد یعل، (نه یها)تهمکارگاه
 یدر فر  میون۷تا ۶ها  کشنبهی ییرها گروه. شودیدر پارک بانوان برگزار م یحضور  میون۶تا ۵شنبه  یروزها یهمدل گروه

 ریمس گروه. شودیبرگزار م ریدر لنگرود بازار الغد میون ۶تا۵دوشنبه ها  یسبز لنگرود حضور  ریمس گروه .شودیکنفرانس برگزار م
پنج شنبه  یمجاز  دیخانواده ام گروه. شودیکنفرانس برگزار م یصبح در فر  ۱۰تا  میون۸سه شنبه ساعت  یسبز لنگرود مجاز 
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 یدر فر  1400مهر  8 خیدر تار  النیگ ندگانینما اتیه یدوم بعد جلسه .شودیکنفرانس برگزار م یدر فر  میون ۷تا  ۶ساعت 
 .شودیکنفرانس برگزار م

 

 

 09194066411: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی آنالین: نام ناحیه
گروه وخدمتگزارران  ندهینما ۱۳با حضور  وریشهر  ۱۸پنجشنبه  خیجلسه درتار  نیچهل هشتم :گزارش و دستاوردهای ناحیه

: هاتهیکم، خزانه  فرانک -۳، طاهره یمنش- ۲، دیگرداننده حم -۱ برگزار شد. ۱۷ یال ۱۵کنفرانس از ساعت  یدر برنامه فر 
 .نیو طرح و برنامه ام میکارگاه ها مر  ،ایپر  اتینشر  ،ها مهراندرسآ و یرساناطالع
 ، ۲ رابط عنوان به منصوره خانم انتخاب، کارگاه ها تهیکم یبرا یگوش دخری: انجام شده موارد

 .مهرماه۲۲ یجلسه بعد یبرگزار  خیتار ، کامل( زیگرداننده  )باسه سال پره نائب: یبالتصد خدمات
 

 09185994374: خط ماندگار تومان 220.000 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
 خیدر تار  دوشنبه روز 15راس ساعت  1400در سال  رانیا یمرکز  هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

برگزار  ۱۴00مهر ماه سال  ۲۶ خیبه تار  ندگانینما ئتیه یجلسه بعد برگزار شد. نیماه به صورت آنال وریو نه شهر  ستیب
 .شد خواهد

 

 -: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی آذربایجان شرقی: نام ناحیه
: خالصه گردش كار: جلسات در ساعت مقرر شروع وحمايت اعضاء شركت كننده خوب 1 :گزارش و دستاوردهای ناحیه

:به علت انتقال خزانه 3. : دو جلسه در حال برگزارى است2 هستند. نفر(خدمتگزاران در حال خدمت 60الى  40است)بين 
: در حال حاظر به علت 5. :نياز به زمان هست تا اين ناحيه بتواند شكل بگيرد4. به نشريات گروه اين ماه اهدايى نداريم

ال تالش هستيم كه عدم تمايل اعضاء به خدمت در مورد شكل گيرى ناحيه  پيشرفت چندانى نداشتيم ولى همچنان در ح
 .با دو گروه اروميه براى ناحيه اى منسجم و داشتن خدمتگزاران مورد اعتماد بيشتر به يك راه حل مشترك برسيم

 

 ماه شورا" مرداد"دستور کار 

 برگزاری انتخابات:

 گرداننده آیات از خوزستان به مدت یک سال انتخاب شدند. -1
 های خدماتی بالتصدی است.باقی پست -2

 شورا: 1400پیشنهادت تایید شده و دستور کار ماه آبان 

 اقدام کنند. زین نیآنال NSB کیبه عنوان  رانیثبت شدن ا یفرامنطقه برا نیرابط ،یبا توجه به داشتن جلسات مجاز  .1
 بایست انجام شود()این مهم به صورت اتوماتیک توسط رابطین فرامنطقه می

 . )در دستور کار ماه آینده و به صورت اتوماتیک(و اداره آن مشخص شود دیو کل نییتع یاساسنامه دفتر مرکز  .2
 .ها معقول شودآن متیکنند تا ق یدارند را بررس یمتیکه ابهام ق ییهاپمفلت اتیمسئول نشر  .3
 شد. شانیکارت به ا میارسال س یتوسط نائب گرداننده برا یر یگیو سکه، قرار بر پ پیچ تهیکم یکارت برا میس .4
 (رسانیو اطالع تولید نشریات، طرح و برنامه و اموال ،هاکارگاهترجمه و ویراستاری، ) هاانتخابات: کمیتهبرگزاری  .5
 (و منشی مسئولین اداری )یک رابط فرامنطقه برگزاری انتخابات: .6
 .ی خدماتیهاکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .7
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر .8

 "نواحیدرخواست "

 م؟یچطور کارگاه داشته باش نکهیو نحوه خدمت و ا ری: تاثمیکرمان درخواست کارگاه دار  هیناح -1
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 برگزاری کارگاه برای ناحیه مرکزی -2

 "خاتمه گزارش"

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

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


