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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  03/10/1400ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ینمو هفت 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.  13:30جلسه شورا در ساعت 

 ،(رسول) و غربی آذربایجان شرقی (،و منصوره  بهمن(، ساختار آنالین )حجت )  مرکزی، (علیرضاراسان ) خ ،(خوزستان )رضا :حاضر نواحی
ر د و اصفهان )بهمن و جواد( فارس )سمیرا( ،(فریباکرمان و سیستان و بلوچستان )  گیالن )نازی(، ،(بهروز تهران) ،گلستان )محمد(

 شورا حاضر شدند. ی جلسه

 .، هرمزگان)سهیال( و کرمان و سیستان و بلوچستان )روح اهلل((محمدرضاتهران)  :غایبنواحی 

کمیته  ،(مهدی)سوزان و  دارانخزانه( مجیدمنشی ) ، )محمدرضا( نائب گرداننده(، آیات گرداننده ) :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
 کمیته توزیع نشریات ، کمیته چیپ و سکه )مهرداد(،(بالتصدی) کمیته تولید نشریاتکمیته ترجمه )بالتصدی(، ، )ثریا( موقت ثبت
در جلسه حاضر  و رابط فرامنطقه )دانیال( های آموزشی )نوید(کمیته کارگاه )علیرضا(، هاآدرسفضای مجازی و کمیته و  ()بالتصدی

 شدند.

 )رویا(. اطالع رسانی :غایبو مسئولین اداری  هاکمیته

 «ی شورای ایرانهاگزارش کمیته»

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

 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0:خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته
 و توسط نائب گرداننده انجام می شود. به گزارش نائب مراجعه شود. این خدمت بالتصدی است :خالصه گزارش کمیته

 

 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه هافضای مجازی و آدرس: نام کمیتهپ
 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، پ156شماره  رانیا NSBگزارش  ،یبهبود یجلسات بروز، خالصه آوا یهاآدرس
ستان، تهران و... همچن ی)نواح ش یهاکارگاه تهیکم یبرا نیمحترم: خوز شن روز قدم دوازده در 12جهت  یآموز سنت و ج

کانال و  در اتیها از نشر پست یانجمن و درج برخ تیگزارش در وب سا یو بارگذار  رانیا NSB OA کانالروز و...( در  کی
ستاگرامیا ضا شیافزا -2 .ن ستاگرامینفر و دنبال کنندگان ا3200نفر به حدود 3150کانال تلگرام از  یتعداد اع نفر به 3400از  ن
 ریینفر تغ165نفر به 131 کتینفر ماه قبل و از ما300انجمن، از کافه بازار همان  شببنیکینفر. تعداد نصببب اپل3575از  شیب

سان -3 کرده. سا یبروزر سات در وب  شد و همچن یسازمان جهان تیآدرس جل  یهاآدرس نیانجمن پرخوران گمنام انجام 
سا ینواح یجلسات حضور  صفهان و خوزستان در وب  سان، ا مجددا فعال شد که در  www.oair.ir تیفارس، تهران، خرا

ضر  ضور  37حال حا سه ح سا یجل ست. همچن تیدر  ستفاده ا وهجهت نح ییدئویو نیفعال ا ساا جهت آدرس  تیز وب 
ضور  سات ح س هیته یجل شد که ب شر  شت. یبازخورد خوب اریو منت ضا به انجمن به ترت یورود -4 دا  ت،یساوب بیاع

؛ با خدمتگزاران OAدوازدگانه  یهاکارگاه با عنوان سنت یدر برگزار  یهمکار  -5 نفر به نفر. یرسان امیتلگرام و پ نستاگرام،یا
 یجهت برگزار  یها و اطالع رسبببانکارگاه تهیبا کم یهمکار  -6 .رانیا NSB یآموزشببب یهاکارگاه تهیبا کم  یخدمات جهان

ارسال به  یمحترم: خوزستان و فارس برا ینواح یمجاز  یها و فضاآدرس تهیاز کم -8 روز. کیجشن روز قدم دوازدهم در 
ست خود برا شفاف درخوا سگزار  ه،یاطالع یموقع و  سپا سگزارم و مراتب احترام و  سپا  یهاهیبنده رو به ناح یآدرس و... 

سا یزبانیم دیبابت تمد -9 .دییمحترم ابالغ بفرما یآن نواح نیرابط قیمذکور از طر  تومان 320.000مبلغ  رانیا OA تیوب 
 نیاز تمام خدمتگزاران، رابط انیدر پا -10 .ریخ ایکه انجام شببود  ردیبگ میپرداخت شببود. شببورا تصببم دیسببال با کی یبرا

خدمت  نیکردند که بهتر  تیکه در مدت دو دوره به بنده لطف داشتند و حما ییو اعضا یمشورت یکه به عنوان بازو ینواح
سببپاسببگزارم.  کرانیب زیبنده که دو دوره گذشببته با بنده بودند ن یتمام بازوها نیسببپاسببگزارم. همچن کرانیرا ارائه کنم ب
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 کرانیدادند تا خدمتگزارشبببان باشبببم ب یکه به بنده اعتماد کردند و را یدور اول و دور دوم خدمت نیابطاز ر نیمچنه
 .را دارم یسپاسگزار 

 

 -: خط ماندگار تومان 0: خرج کرد - :تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته
کردم  افتیدر  پیو پانصد تومان بابت زرکوب چ ونیلیبعد از جلسه قبل شورا از خزانه دار به مبلغ دوم :خالصه گزارش کمیته

 .شد و مبلغ نود هزار تومان نزد من مانده نهیچهارصد وده هزار تومان هز  و ونیلیمبلغ دوم نیکه از ا
مبلغ  النیگ هیناح، تومان 522000مبلغ  ستانیکرمان و س هیناح، تومان 920000تهران مبلغ.  هیناح: ماه نیا پیچ فروش

 باشد یتومان م 1752000 مبلغ که از خزانه دار گرفتم جمعا یپول ماندهیباق با و تومان 1662000فروش  جمع، تومان 220000
 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان600.000: تنخواه های آموزشیکارگاه: نام کمیتهپ
 رضایمحمدرضا و عل ات،یدولت، آ ما،یمنصوره، بهمن، رضا، ن :بازوها

جلسه آن هفته گذشته انجام شد.  نیو آخر  میها رو انجام دادماه گذشته کارگاه سنت جمعه یط -1 :تهیخالصه گزارش کم
شده برا لیفا میو تنظ ینیبازب یبرا میبا ت ندهیاز هفته آ شتن رو یضبط   تهیبا کم یهمکار  -2 .شهیانجام م تیسا یگذا

با  یا تهیدرون کم کی یبرگزار  -3 روز. کیجشن روز قدم دوازدهم در  یبرا یمجاز  یها و فضاآدرس تهیو کم یاطالع رسان
  . میمشترک برگزار کن دیکه مطابق اساسنامه با یکارگاه اطالع رسان یبرگزار  یبرا یاطالع رسان تهیکم
 ندارد: تهیکم شنهاداتیپ

شورا مشخص کند که حدود اخت -1 :تهیکم مشکالت سان یدر بند برگزار  تهیهر کم اریلطفا  سنامه دو  یکارگاه اطالع ر سا در ا
 .تهیکم یهوشمند برا ینداشتن خط و گوش -2 .تهیدو کم یو... برا ،یتا از تداخل و دوباره کار  ستیچ تهیکم

 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد )محمدرضا( نائب گرداننده: پست خدمتی
حضور دوروز  در استان  -2. یدفتر مرکز  یخدمات طیشرا میجهت تنظ یشرکت در جلسه  همفکر  -1 :خالصه گزارش کمیته

امروز به  یبا چاپخانه جهت چاپ کتاب برا یهماهنگ -3. از مشهد به تهران اتیو انتقال نشر  افتیجهت در  یخراسان رضو
با بازو ترجمه  یهماهنگ -4. جلد یکاغذ و مقوا دیقرارداد و خر  شیتومان جهت پ ونیلیم20عدد و پرداخت مبلغ 2000تعداد

پول ترجمه و  یالباق ونیلیم2مبلغ  فیتکل نییتومان و تع78000پست  نهیامروز با هز  یکتاب برا لیفا افتیجهت در 
 یهماهنگ -5. باشدیدر دست ترجمه م گریکتاب د3 درضمن. باشدیانجمن م ونیکه از معوقات د یو صفحه بند یراستار یو

با  یو همفکر  یهماهنگ -6. یروز در دفتر مرکز 3حضور اتیدفتر و ارسال سفارشات نشر  دیکل افتیجهت در  ایبا خانم ثر 
رفت و آمد خدمتگذاران  یها نهیبا خزانه دار جهت استعالم هز  یهمفکر  -7. شورا ماهیجلسه د یگرداننده جهت زمانبند

 .دارد نهیشورا هز  یتومان جهت رفت و آمد برا3000000 یتومان ال2500000مبلغ  بایتقر  یجهت جلسه حضور 
که  یجهت رهن دفتر بود از خزانه برگردد تا چاپ کتاب ها اتیتا پول امانت گرفته شده از نشر  دییاتخاذ نما یبیترت لطفا
 میدارد را سفارش ده یکسر 

 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد ()دانیال رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
 2021سال  9ساالنه منطقه  شی. گزارش از هما1 : ینگزارش مسئول

 یدر هر کجا که زندگ برند، یکه هنوز رنج م یاجبا ر  یرا به پرخورها OA امیاست که پ نیما ا یمنطقه نهم: هدف اصل هدف :مقدمه
 استیو س ینبه وحدت جها بیایدست یبرا شهید همی. در تحقق هدف خود ما بامیکنند، برسان یهر زبان که صحبت م به کنند و یم
یی که هرگز به تنها میرا انجام ده یکار  میتوان ی. با عشق و مدارا به عنوان رمز ما. با هم ممیهمه کشورها تالش کن ایرب کر تمش یها
  هر کدام : تیبه همراه وب سا 9عضو منطقه  یکشور ها نکیل .میده انجام میتوانست ینم

https://www.oaregion9.org/about-region-9/oa-region-9s-websites/ 
 یروز جلسه ادار  ۲و  تفاوت عشق به تهیزبان قلب ها و برگزار کننده کم OAروز تحت عنوان  ۱۲. دیهفته برگزار گرد 2. جلسات در طول 1

. در 3. پرداخت کرد 7از سنت  تیبه عنوان حما کایساکن آمر  یاز اعضا یکیرا  شیهما نیکت درار ش نهی. هز 2 ساعته. ۱۲و انتخابات 
 د، آمده است:یکه در زوم برگزار گرد 2021مجمع  یدیکل یخ هایر تار یز 

 ."مقدمه" 1جلسه  10:00 یال 08:00هفته :  2 یبرا یو آماده ساز  هی. جلسه افتتاح1 :2021اکتبر  13چهارشنبه 
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 .ها" تهی"کم 3جلسه  13:00 یال 11:00. 2. " شروع به کار" 2جلسه  10:00تا  08:00. 1 :2021اکتبر  27 چهارشنبه
. 3. "دیجد شنهاداتی"پ 5جلسه  10:00 - 08:00. 2: 2021اکتبر   28. پنجشنبه 1: داد؟" میخواه یرا یی"به چه چر  4جلسه  16:00 - 14:00
 ."زبان قلب" 7جلسه  16:00 یال 14:00. 4 "بودجه" 6جلسه  13:00 یال 11:00
تا  14:00. 3. !"میهست انیبه پا کینزد بای"ما تقر  9جلسه  13:00 - 11:00. 2. "انتخابات" 8جلسه  10:00 - 08:00. 1: 2021اکتبر  29 جمعه
 .دادن، با تشکر" انی"پا 10جلسه  16:00

 دنیرس، ها و راه حل ها دهیا تنگذاش اکرتاش به :میباش میسه ریز  لیدر مسا میتوانستیدر مجمع، ما م 9منطقه  ندگانی. به عنوان نما4
 R9که خدمتکاران مورد اعتماد  یافراد انتخاب(. شماتی خدما یها ارگان)نظرات خود و  انیب، آگاه در مورد مسائل یبه وجدان گروه

اهداف  نییبه تع کمکی. شآموز یکت در کارگاه ها. شر شنهاداتیدر مورد پ یر یگ یو رأ بحث. بودجه میو تنظ یبه امور مال نگاه. هستند
 .ندهیسال آ یبرا jdبه کار خدما تعهد .ندهیسال آ R9 یبرا

و  ندهینما R9 (1از  WSBC 2020 ندهیو مسئول ارتباطات، و نما یگرداننده ، خزانه دار، منش بینا ،گرداننده: یانتخابات برا انتخابات:
 دیبا 9مجمع منطقه  کبار،ید. هر سه سال یانتخاب گرد 9سمت معتمد منطقه  یا برار نامزدها نیهمچن د.یبرگزار گرد (نیز گیجا کی

 9مجمع منطقه  اما شود،یانجام م یخدمات یجهان یدر کنفرانس تجار  نید کند. انتخاب معتمدییتأ 9منطقه  یمعتمد را برا ینامزدها
 د کند.ییسمت تأ نیا ینامزد را برا 4ر ثد حداکتوانیم

 یضبع: روز برگزار کرد 12به مدت حدودا عشق به تفاوت  تهیکه کم تدر جلسا: نکات حایز اهمیت دیگ ر از دید رابط فرامنطقه ایران
خوانده  اتیر جلسه نش یانتها در ،حضور داشت نران مختلفو سخ گرداننده. شد مشارکت کنند یاز اعضا خواسته م بیمواقع به ترت

، سکوت اول دشویبرگزار م ینند جلسات رسمبه شدت ما جلسه .دیگردیمشارکت جلسه با دعا بسته م نیپس از آخر  قهیدق 2و  شهینم
ه. دوربین همگی کنیم یزود بره حتما از همه عذر خواه قهیدق ۱د ایب رید قهیدق ۱ سیاگر ک یشود ، حت یم تیشدت رعا سکوت آخر به

و اضافه وزن لیک ۱۰، گرایشات جنسی مختلف، میباال داشت یلیخ یا با سناعض. همه به صورت آراسته حضور دارند باشد و یاعضا باز م
 .میبرقرار کرد یمیکه باهم ارتباط صم میداشت کشورهای مختلفن از ا و خدمتگذارااعض .میداشت لوگرمیک ۲۲۰ ی، با وزن باالمیداشت
 یها تیموقع شود در یم شنهادیمورد استقبال قرار گرفت. البته پ یلیکه خ میبابت حضور و مشارکت داشت یخوزستان رو هماهنک رابط

 ۹گرداننده منطقه  بید بابت خدمت ناشنهایپ رانیرابط فرامنطقه ا به .دریبر عهده رابط فرامنطقه قرار گ نرانانتخاب سخ اریاخت ندهیآ
 .دیبه اطالع شورا خواهد رس 9منطقه  تیدر سا یدر صورت بارگزار  شیهما نیاز ا یر ت قی*** اطالعات دق داده شد.

 افق از  کی یتسیبا رانیا ی: شورارانیرابط فرامنطقه ا یینها جهینت، دیاور یب 9منطقه  یخود را برا یها دهیسال بعد ا ی: براشنهادیپ
اختالفات و تمرکز بر اتحاد  ناقدام کنار گذاشت نید که الزمه اداشته باش ینجها سازمان و به طبعش ۹در منطقه  یگزار ر یکت و تاثر ش

 .هست
... تولد ماست!! پرخو ران گمنام میر اویب ونرید شمع ها را بییایب (ید29مصادف با  هیژانو 19)ران گمنام ولد پرخوت :ورشیپ یهادادیرو. 2

 تا به امروز مورد OAجهان، سراسر ، در 2015 هیژانو 19. در روز شنبه، میاز آن هست یبخش همه رد و مایگ یخود را جشن م یسالگ. 55
 بربذر در نوام نیوجود دارد. ا مشارکت نوع نیز به اایکه ن نیا -ر ما، روزان حاصل شد انگذایکه از بن یدگاهیقرار خواهد گرفت. د توجه
شده به  میگروه، تقس 6500تا  ا،یفرنیکال وود،یجلسه در هال 1انجام شد. از  امروز تا 1960 هیجلسه در ژانو نیاول نکهیکاشته شد، تا ا 1958

روزمره  یبرنامه در زندگ از و استفاده قدمهااز ما، با انجام  کیپرخوران گمنام رشد کرده است، درست همانطور که هر  انجمن منطقه. 10
 . تولد همه ما مبارک!میخود، رشد کرده ا

قدم  12انجمن ،  یمقدمه کتاب اصل: دوازده و دوازد یقابل دانلود: معرف دیجد لی.فا1 :گمنامپرخوران  یجهان تیسا یها نیدتر ی.جد3
از اصطالحات  OAکه  دهدیم حیمتن کوتاه توض نیقابل دانلود است. ا oa.orgدر  گانیدوم ، اکنون به صورت را شیرایسنت ، و 12و 
 یها اوت. تفکندیاستفاده م یاجبار  ییغذا یهمه انواع رفتارها صیتشخ یبرا گریکدی یبه جا «یاجبار  یغذا»و  «یاجبار  یپرخور »
در همه جا  یاز افراد اجبار  مانهیاستقبال صم کی نیگنجانده شده است، و همچن زین یمعمول ییغذا میرژ  کیو  OAبرنامه  نیب یدیکل

 وجود دارد.
 :دانلود نکیل

https://oa.org/news/new-downloadable-twelve-and-twelve-introduction/?news-category=0&page=0 
و  افتنیبرنامه ما و  یاجرا یبرا OA یهمراه با دوازده قدم پرخوران گمنام، نه ابزار بهبود. موجودشده است یبهبود یلت ابزارهاف.پم4

کمک  - یمیاز تازه وارد تا افراد قد - OA یکه اکنون به روز شده است، به همه اعضا یبهبود یهستند. پمپلت ابزارها یاتیح زیحفظ پره
،  یبرنامه کارکرد ات،یبودن، جلسات، تلفن، نوشتن، نشر  یبرنامه غذا خوردن، حام - دکند تا نحوه استفاده از نه ابزار ما را درک کنن یم

است که  OA فیشامل تعار  نیابزارها همچن یبرا یضرور  یراهنما نیسالم و شاد. ا یزندگ کیداشتن  یبرا -گمنام ماندن، و خدمت 
A New Plan of Eating (#144 .)ما،  یبیجزوه ترک نیدتر یجد هارجاعات به موقع ب نیو همچن ،یو بهبود زیشده از پره یابیباز  را  یاخ

 Amazonو  Barnes and Noble Nook ،Apple Booksو در  کایآمر دالر  1با  bookstore.oa.orgدر  یرا به صورت چاپ یابیباز  یابزارها
Kindle e-readers دیکن دایدالر پ 1 متیبا ق. 

 ایو  یپرخور اجبار « پرخور . 3. یحام« راهنما . 2. غذا خوردن یبرا یبرنامه ا« ییرنامه غذا. ب1 :رابط فرامنطقه به شورا  شنهادیپ .5
 (  وجود ندارد ی)کلمه اجبار  یخورنده اجبار 

 

https://oa.org/news/new-downloadable-twelve-and-twelve-introduction/?news-category=0&page=0
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 «گزارش نواحی شورای ایران»

 09167329639: خط ماندگار تومان 1.065.500 :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
از گروها  ی)بعض ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هی: ده گروه در ناح۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 اتی: ه۲. (ندینما یبرگزار م نیآنال یجلسات را فضا گرید یاز گروه ها یو تعداد یجلسات خود را به صورت حضور 
 یو منابع را به ساختار م نیو گروهها رابط دینما یخوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار م هیناح ندگانینما

باشد.  یم یدر حال اطالع رسان خوزستان هیناح یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیو آدرس جلسات از طر  نکی:ل۳ فرستند.
 اتی:گزارش ه۶ .باشدیتومان م ۹۸۲۵۰۰۰در حال حاضر  اتی: سقف تنخواه نشر ۵. باشدیموجود م هیدر ناح اتی: نشر ۴

 .دیپرسش و پاسخ(  برگزار گرد هیو تبادل تجربه نشر  ی: کارگاه )روخوان۷ .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح ندگانینما
تومان به حساب خزانه دار محترم شورا   ۱۰۶۵۵۰۰به مبلغ  هیناح یی:اهدا۹ .باشدیم تیو سکه در حال فعال پیچ تهی:کم۸

 .دیگرد زیوار 
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
  :ناحیه پیشنهادات

 

 09109796123: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09138301151: ماندگارط خ تومان 300.000: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09140330773: خط ماندگار تومان 207.000 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان : کرماننام ناحیه
راس ساعت  ۱۴۰۰/۰۹/۲۶و بلوچستان روز جمعه مورخ:  ستانیکرمان و س هیجلسه آبان ماه ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یخدمت یها پست دامه داشت. ۱۲:۱۰برگزار و تا ساعت  هیناح یگروهها ندگانیصبح با حضور خدمتگزاران  و نما ۹:۴۳
رسان:  اطالع : افسون.اتینشر  .دار: جواد خزانه : آرش.یادار  گرداننده .یسی: عیادار  یمنش حاضر در جلسه عبارت است از:

 تدارکات: مژده. مسئول .دیالبدل گرداننده: مج یعل :بیغا یخدمت یها پست .بای: فر ۲ رابط : روح اهلل.۱ رابط .تایرز 
شود و شورا همچنان چند  یبرگزار م یشورا همچنان به صورت مجاز  جلسه : روح اهلل:۱ رابط ها: تهیو کم ندگانینما گزارش

 اتیهست که نشر  نیثبت هست و سوال رابط ا یر یگیدر وزارت کشور در حال پ OAو مجوز  پروانه دارد. یخدمت بالتصد
 رسد؟یم ندگانینما اتیبه دست ه یک دیجد

ماه گذشته با درخواست گروه ها دو تا کارگاه جداگانه با موضوع چرا قدم کار  یط :یکارگاه: مهد تهیمسئول کم گزارش
  و راهنما و رهجو برگزار شد. میکنیم

قراردادها در مکان مورد نظر به همراه  دیتجد ایتماس ها را پاسخ دادند و در جهت عقد و  یتمام :تایرسان: رز  اطالع
 داشتند. یجلسات حضور  یجهت برگزار  رانشهریا انیهر گروه حضور داشتند. تماس از آقا ندگانینما

 شد. بیرا داشتند و تصو 34.000.000 به الیر  32.000.000از  اتیسقف نشر  شیافزا درخواست :اتینشر  تهیکم مسئول
و سبد سنت هفتم  الیر  9.140.000ه از سبد هفتم گروه ها برابر با شد یجمع آور  مبلغ : جواد:یخزانه دار  تهیکم مسئول 

ها مبلغ پرداخت شده به حساب شورا برابر  نهیکه پس از کسر هز  الیر  14.890.000که مجموع برابر با  الیر  5.750.000 اتیه
 باشد. یم الیر  2.070.000با 

 یکرده و بعض تیشروع به فعال یشهرستان ها به صورت حضور  یو بلوچستان در تمام ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات
 دهند. یخود ادامه م تیبه فعال  نیکنفرانس به صورت آنال یبا نرم افزار فر  یاز گروه ها همچنان در بستر مجاز 
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 09156170790: خط ماندگار تومان 0: اهداییمبلغ  خراسان: نام ناحیه
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09306590314: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی گیالن: نام ناحیه
 نیب ندهینما۵با حضور خدمتگذاران حاضرو و صبح میون ۱۱ یال ۱۰از ساعت ۱۴۰۰/۹/۱۱درروز  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یسبز لنگرود مجاز  ریومس یسبز لنگرود حضور  ریرشت و  مس یرشت و مختلط مجاز  یمجاز  یهمدل یگروه از گروهها
ورابط   اتیهاو نشر کارگاه تهیاطالع رسان وکم تهیحاضر )کم یها تهیگزارش کم بعداز رشت برگزار  شد. یمجاز  ییوگروه رها 
 یها به گوشکارگاه تهیکم اجیاحت  لیحاضر بدل ندگانینما یرا با . النیگ هیناح ندگانینما اتیزارش گروهها به ه(وگالنیگ

 .شودیکنفرانس برگزار م یدر فر ۱۴۰۰/۱۰/۹ خیدر تار  النیگ ندگانینما اتیه یبعد جلسه به شورا اعانه نشد. یمبلغ دیاندرو
 

 09194066411: خط ماندگار تومان 350.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
 لیها تشکگروه ندگانیبا حضور خدمتگزاران و نما ۱۵آذر ساعت  ۱۸پنجشنبه  خیجلسه در تار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 رهی: خانم ندارخزانه گزار:خدمت انتخاب شد.
نصب شده؛  دیاندرو یگوش کی یدانلود شده است و بر رو کتیانجمن پرخوران گمنام که از ما شنیکیاپل: سواالت ناحیه

 شود؟ینم runران 
 

 09185994374: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
 خیدر تار  دوشنبه روز ۱۵راس ساعت  ۱۴۰۰در سال  رانیا یمرکز  هین ناح ندگاینما ئتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

کننده حدود  تیاعضا حما نیانگیم -1ماه گذشت:  یط هیناح یآوردهادست برگزار شد. نیو نهم آذر به صورت آنال ستیب
جلسه  -4. یسالگ6عدد  کیو  ،یسالگ1عدد  کی ،یسالگ 15دو عدد تولد  -3نفر. 38ها حدود گروه نیواردتازه -2نفر. 205
 . شودیبرگزار م یخوان هینشر  یمشارکت و مابق قهیدق20اراک با فرمت  انیآقا

سبد سنت هفتم مواجه است. لذا درخواست  تیگروه فرمت نود قم با مشکل نبود خدمتگزار و عدم حما -1: هیناح مشکالت
 ندارد. ندهیگروه شنبه و سه شنبه بانوان اراک نما -2دارد.  نهیدو زم نیکارگاه در ا
 -2سبد سنت هفتم.  تیحما یبرا یبر نداشتن آگاه ینود قم و نشاط مبن یهادرخواست کارگاه گروه -1: هادرخواست

 کارگاه. یبرگزار  یخانم طاهره برا تیکارگروه متشکل از تمام خدمتگزاران و حما کی لیتشک
 

 -: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی و غربی آذربایجان شرقی: نام ناحیه
 شورا ارائه نکردند گزارش کتبی به :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09185994374: خط ماندگار تومان 200.000 :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
بعد از ظهر طبق روال  ۱۵راس ساعت ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ خیفارس در تار  ندگانینما تییجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

گروه ها و خدمتگزارن  ندگانیبرگزار شد با حضور نما نیکنفرانس و به صورت آنال یفر  طیشنبه آخر هر ماه در مح شهیهم
 .ردندا یالبدل خدمتگزار  یو عل یکارگاه تهیکرد و کم رییو خدمت خزانه دار گروه تغ

روال پرداخت اعانه  یاطالع رسان تهیکم یبرا یگوش دیباشد . و تا زمان خر  یتومان م ۲۰۰۰۰۰به شورا مبلغ  ییاهدا مبلغ
 صورت خواهد بود. نیبد

 .البدل رابط یو عل یکارگاه تهینداشتن خدمتگزار در کم :مشکالت ناحیه
 

 -: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی گلستان: نام ناحیه
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند. :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 ماه شورا" دی"دستور کار 
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 :هاگیریو رای برگزاری انتخابات

ها و فضای مجازی تایید شد و با توجه به پرسش میزبانی وب سایت انجمن توسط کمیته آدرسدرخواست تمدید  .1
تومان بود که یک سال  1.600.000مبلغ  ساله برای این مهم شد. 1ساله به جای  5پاسخ راجع این موضوع قرار بر 

 (و رابطین )اکثریت آرا تومان شد. 1.280.000تخفیف دریافت شد و مبلغ 
 )رابط آنالین و فارس( .هاکارگاه تهیکم د گوشی و خط خدماتی برایتایید خری .2
 محمدرضا از تهران به عنوان نائب گرداننده برای دور دوم رای آورد. .3
اساسنامه دفتر مرکزی بررسی و دو بند انتهای آن برای جلسه بعدی موکول شد. شورا نیاز به یک نفر جهت اداره دفتر  .4

 مرکزی دارد.

 شورا: 1400 ماه بهمندستور کار  و تایید شده در معوقهپیشنهادت 

 بررسی پیشنهاد ترازنامه گرفتن در شورا. .1
ها و و آدرس نشریات زیعتو ،تولید نشریات، ترجمه و ویراستاری، طرح و برنامه و اموالها )برگزاری انتخابات: کمیته .2

 (فضای مجازی
 .(اداره کننده دفتر مرکزی، رابط فرامنطقهمسئولین اداری ) دو  برگزاری انتخابات: .3
 .های خدماتیکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .4
 بررسی حضوری شدن شورا. .5
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر .6

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1400 ماه بهمن 1 در جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  شورابا تشکر منشی 


