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 خدایا آن ده که آن به

میدان رسالت، خیابان تهران، به صورت حضوری:  06/08/1401ایران مورخ  OA خدمات ملی یبدنهجلسه  مینو شش شصتصد و 
صبح با خواندن دعای  09:00ساعت در  ، سالن اجتماعاتاولهنگام، نرسیده به میدان الغدیر، بوستان الغدیر، سرای محله الغدیر، طبقه 

در ساعت  NSBنواحی آغاز به کار کرد. جلسه رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  برگزار شد. ابتدا OAقدم سوم و مفاهیم خدماتی 
 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:00

ها گزارش ایران، لذا فقط کمیته OAرابط برای رسمی شدن جلسه بدنه خدمات ملی  6: با توجه به حد نساب نرسیدن حداقل مهم نکته
 گیری آن به جلسه بعدی موکول شد.دادند و پیشنهادهایی دریافت شد که رای

  تهران )امیرعلی( و البرز )سعید( ،(حجت ) مرکزی، قم، همدان، (علیرضاراسان ) خاصفهان )امیر(، : حضوریبه صورت  حاضر نواحی

های کمیته کارگاهدار )رضا(، گرداننده)مهدی(، دفتر مرکزی)رشید(، خزانه :حضوریبه صورت  و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
 (علیرضا) و ویراستاری ترجمهکمیته ، ها)فرشاد(میته فضای مجازی و آدرسآموزشی)نوید(، ک

 «ایران OAی خدمات ملی بدنهی هاگزارش کمیته»

 : خط ماندگار :خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
 09194521200 تومان 350.000 تومان200.000 هافضای مجازی و آدرس

 نوید، رسول، منصوره: بازوها
  :تهیگزارش کم

سخ به تماس -1 صه انتها ها، قرار دادن آدرسپا سات، خال در کانال تلگرام و  ،یامروز، گزارش مهر ماه خدمات مل یبرا یجل
 انجمن. تیدر وب سا یبارگزار 

 .تیتهران و فارس در سا یآدرس جلسات نواح یبروزرسان -2
درج آدرس  یبرا دیجد لیبا وجود ارائه فا نیو همچن یسااازمان جهان تیدر سااا یآدرس جلسااات مجاز  یبروزرسااان -3

سات نواح سا یدر آن برا یجل ستفاده در وب  ست تهیکم ازیو ن یو خدمات جهان رانیا تیا سه یترجمه به کد پ ها، اما جل
 .مینداشت یاز نواح یهمکار  چیه
به  دیداشاتن که اعالم شاد با میرا ثبت کن یآدرس جلساات مجاز  نکهیا یبرا یعضاو از خراساان شامال کیاز  یتماسا -4

 حیتوض شانیا یبفرستند. برا یرابط به خدمات مل میمستق خواستمی. اما مخالفت داشتن و موندندیاسان بپخر یهاآدرس
 یبا فاصله کم توانندیرابط فرستادن، م یبه خدمات مل لومتریک1000 یبه جا نیوجود دارد، همچن نیآنال هیداده شد که ناح

 .وندندیخودشون بپ یگروهنیبه ب
س -5 شده و در بازار و ما شنیکیحل مشکل اپل یبرر شده و منتظر تا کتیانجام  سان میآنها هست دییآپلود  اعالم  یتا بروزر

سان ضا بروزر شکالت یشود و اع شت رفع گردد. همچن یکنند و م شد نیکه وجود دا شکل  زین 12 دیکه در اندرو میمتوجه  م
دستگاه مختلف که در زمان دانلود از بازار و  یبرا میدار  شنیکیو اکنون سه نسخه اپل میحل کرد زیموضوع را ن نیدارد که ا

 .شودیداده شده و نسخه مناسب آن دستگاه نصب م صیتشخ کیاتومات کتیما
  :تهیکم پیشنهادات

 پیشنهادی نیست -1
  :تهیکم مشکالت

و یا  خاموش یکنند که خط خدمات ی. اعالم منیبه تازه وارد وناحیه البرز خراسااان هیناح یخط خدمات ییعدم پاسااخگو -1
 پاسخگو نیستند.

خود را  یو حضور  یمجاز  یهاجلسه ستیل نیآدرس خود بخواهند که بروزتر  یهاتهیاز کم تیفور  دیبه ق نیلطفا رابط -2
سان میاعالم کنند تا بتوان ستمیانجام ده یبروزر و  ستیبروز ن یاکثر نواح یهاتماس گرفتن و اعالم کردند که آدرس ی. دو

بر اساااس  میتوانسااتینم عتاینداشااتن طب هیناح چیدر ه یخدمت شااانیا نکهیداشااتند که با توجه به ا ینبروزرسااا شااانیا
 ها اقدام کنند.آدرس یبروزرسان یکه زودتر برا می. لذا خواهشمندمیکن یبروزرسان شانیاطالعات ا

  :تهیکم کردخرج
 شده است. نهیرفت و برگشت اتوبوس هز  طیتومان جهت بل 350.000مبلغ  -1
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 : خط ماندگار : خرج کرد  :تنخواه : نام کمیته
 09938901840 تومان 204.000 تومان 1.000.000 ترجمه و ویراستاری )علیرضا(

 آرزو و شهاب، مهردخت، منصورهدانیال،  حانه،یر : بازوها
  :گزارش کمیته

 تومان.  115.000پیگیری ویراستاری کتاب کارکرد برای امروز. هزینه انجام  -1
های ایران، باتوجه به رای اعتماد برای فقط شرکت در کنفرانس گروهیضمن سپاسگزاری و اعتماد رابطین محترم بین -2

 9به یک دوره حضور در کنفرانس منطقهبه عنوان آخرین رابط فرامنطقه که تجر بازونام خود و ها، ثبتبنده هماهنگی 9منطقه
را داشت برای این مهم انجام شد که در ابتدای جلسه گزارشی از آن تهیه و خوانده شده است که با توجه به اتمام کنفرانس 

تری گزارش کامل NSB، فرصتی برای ترجمه نداشتم. برای جلسه بعدی 9در روز قبل و همچنین حاضر نبودن گزارش منطقه 
 رائه خواهم کرد.حتما ا

ایران در خدمات جهانی انجام شد. شب گذشت و پس از کنفرانس  NSBپیگیری درخواست فاند برای حضور وکیل  -3
و باقی از  9دالر از منطقه3400ای که ما اعالم کردیم، با دو سوم مبلغ یعنی دالر هزینه5100ایمیل زدند که از  9دار منطقهخزانه

و موافقت شده و یکسری توضیحات نیاز دارند که تا دوشنبه فرصت دادند که ارسال شود، حتما دفترخدمات جهانی دریافت 
 این مهم را انجام خواهم داد.

داشتم که بتوانم حضور مناسبی  بازوی خودو آمادگی برای این کنفرانس چند جلسه با  9به دلیل پیگیری کنفرانس منطقه -4
 های دیگر این ماه فعالیت خاصی برای ترجمه وجود نداشته است.یگیریدر آنجا داشته باشم. به همین دلیل و پ

 :پیشنهادات کمیته
 .مورد خاصی نیست

 :کمیته مشکالت
ماه، منتظر  نیا نیدر ا یخدمات میها و مفاهها، سنتقدم تریت یخود برا یگروهنیب یبا توجه به درخواست آوردن را -1

 .میکه آماده چاپ هستند استفاده کن دیجد اتیکرده اند تا در نشر  دییتا هایگروهنیکه کدام را ب میهست دییتا
 :کمیتهکرد خرج
 وضعیت پرداخت مبلغ )تومان( کردنوع خرج #
 از تنخواه 115.000 ویراستاری کتاب کارکرد برای امروز 1

تومان مانده تنخواه  115.000که با کسر  تومان مانده بود 623.350تومانی این کمیته، باقیمانده تنخواه:  1.000.000از تنخواه 
 باشد.تومان می 508.350

 
 :گزارش فرامنطقه

 به وقت ایران برگزار شد و بنده و دانیال شرکت کردیم. 12:00الی  10:30ساعت  – 1401مهر  20جلسه معرفی تاریخ برگزاری 
قدم، دوازده سنت و دوازده مفهوم خدماتی با خواندن دعای آرامش، دوازده خدماتی جهانی جلسه  OAمطابق اساسنامه 

 آغاز شد.
که حاضر شده بودند.  ندبود ...فرانسه و قا،یآفر  ونان،یانگلستان، آلمان،  ا،یتالیا ران،یکه حضور داشتند: ا ییاز تمام کشورها

 بودند. NSBبه صورت  و انگلستان ونانیاز  ریتمام کشورها به غ
 :شودبعدی باید سوالی اگر بود ارسال که تا دوشنبه  شد ریبا موضوعات ز  یلیمیقرار بر ارسال ا

 .کنندی. اساسنامه و اطالعات ارسال ممیبپرس میدار  یاگر سوال .1
 مربوط به آن. حاتیکارگاه و توض .2
 دارند. ازین WSOبا  9 هو رابط منطق یدار، منشگرداننده، خزانه بیخدمتگزار: نا .3
دو  نی. ارودررو داردو جلسات  یبا جلسات مجاز  یچالش همچنین .هبش لیرشد تبد یبرا یانتظار داره که به فرصت 9 منطقه

 . میکن دایحل پراه کیما که  یهست برا یچالش نیباهم تداخل دارند. ا
اش مشخص شود که برنامه 9منطقه تیوضع دیبا ،یعموم طیرو اعالم کرد، در شرا یموارد زین ریراجع موضوعات ز  گرداننده

 .هیچ WSOو  یخدمات یهابدنه یبرا
 کند؟ تیما را حما تواندیچطور م 9منطقه م؟یدار  ییها یما چه نگران .1
 یکارگاه انجمن و سرگرم .2
 ها بگذارند. ترجمه یقرار هست تمرکز رو 9و الکساندرا گرداننده منطقه 9معتمد منطقه ایلیامخانم  .3
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به  لیتما یشان هستند. اگر کساالن وسط سال دوم. رندیگیشکل م کباریکه دو سال  میدار  تهیکم یکسر ی 9در منطقه ما
 اطالعات و... افتیدر  یبرا میارجاع بد هاتهیکم نیبزنه تا به ا لیمیخدمت داره ا

 است. ینترنتیکه حساب ا پالیپ یکیو  میبه صورت مستق یکی. دیخواهیاگر م دیکن تیسنت هفتم هم حما از
 یگروهنیاز ب یگر یخوزستان و د یگروهنینفر رابط ب کیو  NSBاز  الیچهار نفر که دو تا من و دان یحضور  یبرا رانیا از

 اصفهان حاضر شده بودند.
 .میبخون یآرامش را از ما خواستند که به زبان پارس یدعا نیداشتند. همچن نیو اوکرا رانیا یسکوت برا قهیدق کی

 .میاز همه بهتر باش کالیبه صورت راد دیهست. ما با نی... بزرگتر و ییایجغراف ،یاز هر نظر مثل کشور  9منطقه
بغرنج هست.  یکم تیوضع م،یارو از دست داده IGتا  5باشد که، چون  نیا دیدو هفته بعد تمام دغدغه و افکارمان با در
به  شتری. بشهیگرفته م میما تصم یاگر نه برا م،یر یبگ میتصم WSBCتا در  میداشته باش ندهیهست نما ازیتا کشور ن 5 دیبا
 ها و... هست.و فرمت تبودن جلسا نیبه خاطر آنال راتییتغ لیدل

بهبودش از نظر بودجه،  یبرا یکشور هست، چه کار 40در حال حاضر  R9 نکهیکه با توجه به ا رمیبگ میتصمهمچنین باید 
 .میو... انجام بد ندهیبرنامه آ ،فکریو  یانسالمت روح

 به عنوان یک سازمان حقوقی R9موضوع: ثبت  –کارگاه آموزشی اول 
 به وقت ایران. 18:30الی  16:30ساعت  – 1401آبان  1تاریخ برگزاری 

 جلسه با خواندن دعای آرامش، دوازده قدم، دوازده سنت و دوازده مفهوم خدماتی آغاز شد.
 نبودند، خودشون رو معرفی کردند. OAوکیل به نام جاناتان که عضو 

 سپس از کشورهای مختلف و نمایندگان خودشون رو معرفی کردند.
 کارگاه آموزشی در مورد ثبت حقوقی" کردند. سپس گرداننده شروع به خواندن "

برداشتی های واریزی و بودن، برای تراکنش 9دار منطقهگرداننده، الکساندرا توضیح دادند که: سه سال قبل خزانه
پال داشتند ازشون ایراد گرفتن و حسابشون رو مسدود کردند. ازشون توضیحات خواستن که کی باالیی که در پی

 کنید؟هستید و چه می
به عنوان سازمان مالیاتی انگلستان  His Majesty’s Revenue and customsکه مخفف  HMRCوقتی به سازمان 

 ات،یمال یمسئول جمع آور و باید حقوقی ثبت شویم. ) این سازمان:  شناسنداست اعالم کردند که ما را نمی
و صدور شماره  یاز جمله حداقل دستمزد مل ینظارت یهامیرژ  ریاداره سا ،یدولت تیاز اشکال حما یپرداخت برخ

 در انگلستان است.( یمل مهیب
 CHARITABLE INCORPORATED، که مخفف CIOدر حال ثبت به عنوان یک  9به همین منظور منطقه

ORGANISATION اضافه کنند  9که به معنی "سازمان خیریه ثبت شده" است، اینکه میخواهند بخشی در منطقه
دار( و نفر سوم را از و توضیحاتی در اینباره ارائه کردند. سه نفر که یکی گرداننده و یکی بانکدار )شبیه خزانه

ها و IGهایی که که بتوانند کمک 9کنه به منطقه می خواستند. این موضوع کمکنمایندگان نظر خواهی می
NSBفعالیت کند.حقوقی  های قبلی پیش نیاید و به صورتبخواهند انجام دهند را دریافت کند و مشکل ها  

آمده و برای همین حساب فریز شده که این حجم پال، ویزا کارت و... شخصی میهای پیقبال مبالغ به حساب
داری هستند مشکالتی ایجاد کند و طبیعتا ممکن است برای اشخاصی که مسئول خزانه پول از کجاست. حتی

خواهند از راه قانونی و صحیح این موضوع را پیگیری کنند تا بتوانند کارها را اصولی انجام داده و به صورت می
در حال  9منطقه به طول خواهد انجامید. 2024حقوقی دریافت و پرداخت داشته باشند. این موضوع تا سال 

 کند.سال است که فعالیت می 42حاضر حدود 
از کشورهای مختلف سواالتی پرسیدند و ما نیز سوال کردیم که این موضوع برای کشورهایی مثل ایران چه نفعی 

 خواهد داشت؟ که قرار شد پاسخ بدهند.
 های ایجاد شدههای مجازی و چالشموضوع: جلسه –کارگاه آموزشی  دوم 

 به وقت ایران 21:30الی  19:30ساعت  – 1401آبان  2تاریخ برگزاری 
 جلسه با خواندن دعای آرامش، دوازده قدم، دوازده سنت و دوازده مفهوم خدماتی آغاز شد.

 بنده، مهردخت و آرزو در این جلسه شرکت داشتیم. 
 .هایی از روی یک اسالید خونده شده که در جلسه بعدی ترجمه خواهد شدصحبت
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 یگروه ای یخدمات عضو کی اگر. ستین یمجاز های کردن گروهلغو  یبرا کارگاه برای نیا: هایی که شدصحبت
 .کند یرویمشترک ما پ منافعطبق سنت اول از  دیبا ونددیبپ یبه مجاز  خواهدیم

 د،نوندیبه کجا بپ هبگیرند ک میتصم: آنها باید وستنیها در مورد پNSBو  یمجاز  یهاگروهنیب یبرا ییرهنمودها
 ؟کجاست شودیم نیشما در آنجا تام یازهایکه ن ییجا نیدارد. بهتر  یشما بستگ یهاگروهنیبه وجدان ب

 دارد: ییایمزا NSBبه  وستنیپ
 یقانون نهاد 
  یبانکدار 
 ی نشریات به زبان خودتانهاترجمه 
 یمل تیسا وب 

 دارد: ییایمزا یبه منطقه مجاز  یوابستگ
 و  یبه بهبود یدسترسESH یمل یاز خارج از مرزها 
 باشدیم ،ستیآنها ممکن ن یکه خروج از خانه برا دارمشکل/تیمعلول یافراد دارا یبرا یمجاز  یها گروه. 

 
شنبه و چهارشنبه کنفرانس برگزار شد که گزارشات آن در جلسه بعدی ترجمه و نکات مهم آن ارائه خواهد روز سه

 آمده است که به صورت شنیداری تهیه شده است: 1401آبان  5کنفرانس پنجشنبه شد. در زیر گزارش روز آخر 
 :جلسه دو ساعت اول برای انتخاب برگزار شد که خدمتگزاران به شرح ذیل انتخاب شدند

 انتخاب شد ، به مدت دو ساللودویکا به عنوان نایب گرداننده .1
 انتخاب شد ، به مدت دو سالدارریکی به عنوان خزانه .2
 انتخاب شد ناتاشا به عنوان منشی، به مدت دو سال .3
 انتخاب شد ، به مدت دو سالWSBCادله به عنوان وکیل منطقه در  .4
 انتخاب شد ، به مدت دو سالWSBCنلی به عنوان وکیل منطقه در  .5
 انتخاب شد کریستین به عنوان بررسی کننده اساسنامه، به مدت دو سال .6

 های الزم رو انجام دادند و جلسه بسته شد.گیریل گزارش بودجه را دادند و رایدار با جزئیات کامدر انتها خزانه
 درخواست بودجه پر شده بود نیز در صفحه نمایش دادند. WSBCایران که جهت ارسال رابط به  NSBبرای 
جلسه نمایش  ها درکرده بودند که در قسمت بودجه 9های اصفهان و خوزستان هم درخواست بودجه از منطقهگروهیبین

 داده شد.
 
 

 :به شرح ذیل انتخاب شدند WSBCجلسه دو ساعت دوم برای بررسی مورد فوری ارسالی کنفرانس 
 در کل برگزار شد که: OAتغییری در بند اساسنامه 

 بند جدید بند فعلی
بدنه  کیدر صورت وجود به  تواندیم یگروهنیب کیالف( 

و  ونددیمنطقه هم بپ کیبه  دیبا وندد،یپیم یخدمات مل
 چند بدنه خدمات زبان هم شرکت کند. ای کیدر  تواندیم

بدنه  کیدر صورت وجود به  تواندیم یگروهنیب کیالف( 
و  ونددیمنطقه هم بپ کیبه  دیبا وندد،یپیم یخدمات مل

 چند بدنه خدمات زبان هم شرکت کند. ای کیدر  تواندیم
 

 نیباشد، ا وستهیپ یبه بدنه خدمات مل یگروهنیب کیاگر 
 زین یبدنه خدمات ملهمان به منطقه  دیبا یگروهنیب
 باشد. وستهیپ
 .انتخاب شد اصلوفیا برای کمیته سنت، مفهوم و خدمت، به مدت یک سال

 :برای انتخاب برگزار شد که خدمتگزاران به شرح ذیل انتخاب شدند سومجلسه دو ساعت 
سپاسگزاری از حضور رابطین مختلف و خدمتگزاران شد. از ما خواستن که مشارکت هم داشته باشیم. که برای قدردانی و 

 ازشون سپاسگزاری کردیم.
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 :9بیانه هدف منطقه
کنند و به یم ی، در هر کجا که زندگهستند در عذابکه هنوز  اختیارپرخوران بیرا به  OA امیاست که پ نیما ا یهدف اصل

 یجهان اتحادبه  یابیدست یبرا شهیهم دیهدف خود ما بابخشیدن به تحقق  برای. میکنند، برسانیبت مکه صح یهر زبان
 میانجام ده میتوانیرا م ی. با هم کار میتالش کن ن،با عشق و مدارا به عنوان رمزما، همه کشورها نیمشترک ب مشیخطو 

 .آن را نداشتیم انجام توان ییکه هرگز به تنها
 

 :توجهنکات جالب 
دقیقه 5برای کاندید شدن حتی اعضا به دیگری پیشنهاد میدادند و ازش میخواستن کاندید بشه. برای هر خدمتگزار  .1

گیری به گیری افراد غیر نماینده رو برای برهم نخوردن نظم رایزمان برای پرسش و پاسخ میگذاشتن. موقع رای
ستفاده میکردند که بسیار خوب بود و نتیجه را کامل و سریع اتاق دیگری میفرستادند. از امکان رای دادن در زوم ا

 نمایش میداد.
شد. همه با محبت کنفرانس کامال به صورت دوستان و همراه با احترام و حفظ نظم و کمی شوخ طبعی برگزار می .2

د با عشق کردند و حمایت از خدمتگزاران به طور کامل وجود داشت و اگر نقصی در کسی بوبا یکدیگر برخورد می
 کردند.با او برخورد می

 های خود را از قبل ارسال کرده بودند و ما به آن دسترسی کامل داشتیم.تمام خدمتگزاران گزارش .3
همه چیز بسیار شفاف و  با جزئیات کامل در اختیار ما قرار گرفته بود. اینکه موضوع چیست؟ جزئیات آن چیست؟  .4

 کامال در محیط گفتگو بودند. کردند.گیری میپرسش و پاسخ و سپس رای
 

 :که در پایان درخواست بنده این است
که در جفرافیای آن  NSBپس از تشکیل شدن و پیوستن به  OAهای( مطابق اساسنامه انجمن گروهیتمام نواحی )بین

گیری است. این مهم نیازی به رای 9ایران منطقهوند. برای باید ثبت شنیز  NSBهمان مربوط به منطقه  کشور است، در
 WSO نیب یکارها یبراشخص ثبت کننده، همچنین چهار عضو )که دو نفر به عنوان خدمات پاسخگویی و دو نفر اما ندارد. 

 .گروهی انتخاب شوند( باید این پنج نفر با رای وجدان گروهی همان بینبا افراد تماس یگروهنیو ب
 زودتر انجام شود. آنهااند با این کمیته تماس بگیرند تا مراحل ثبت ای که ثبت نکردههر ناحیه

 

 : خط ماندگار : خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
 09938901830 تومان 270.000 تومان600.000 های آموزشی )نوید(کارگاه
 حهیمل ترا،یمهردخت، مهرداد، م ،یرعلیبهمن، فرشاد، منصوره، هلن، ام :بازوها

  :تهیگزارش کم
 به دلیل مشکالتی که در اینترنت طی بیش از یک ماه گذشته به وجود آمده، نتوانستیم کارگاه آموزشی برگزاری کنیم. 

که  با توجه به اتمام مهلت خدمت من پس از یک سال، از تمام رابطین که رای دادند تا خدمت کنم ممنونم. از تمام کسانی
در این مدت در خدمت به من به عنوان بازو کمک کردند هم ممنونم. تمام توانم رو برای این خدمت گذاشتم و امیدوارم 

هایی که قرار بود برای برگزاری همایش دریافت کنم که از قبل سوال بود در تونسته باشم کمکی کرده باشم. در پایان هزینه
 دی کمک کننده باشد:کنم، شاید برای نفر بعگزارش درج می

 بودجه موضوع #
 - هتل برای اسکان اعضا 1
 تومان 6.000.000 تومان1.5ساعت( هر ساعت 4هزینه مربوطه به مکان برگزاری ) 2
 تومان 6.000.000 نفر400پذیرایی برای  3
 تومان 1.000.000 موزیک و صدا 4
 تومان 1.500.000 پرینت، استند و... 5
 - مرکزینشریات با دفتر  6
 تومان 10.000.000 محصوالت برای همایش )لیوان، خودکار و...( 7

 تومان 25.000.000جمع مبلغ برای همایش پیشنهاد: 
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های دهم. همچنین به عنوان آخرین کار کارگاهگوشی، خط، فلشی که به بنده تحویل شده بود را تحویل خدمات ملی می
 شود تا در وب سایت قرار دهند برای استفاده اعضا.ایت داده میضبط شده نیز آماده شده و به کمیته وب س

 پیشنهادات کمیته:
 پیشنهادی ندارم.

 کمیته: مشکالت
 مشکلی ندارم.

 کمیته: کردخرج
 

 مبلغ موضوع #
 تومان 334.000 1401هزینه رفت و آمد اسنپ خرداد، تیر، مرداد و شهریور  1
 تومان 86.000 لغو بلیط ماه قبل 2
 تومان 99.000 اضافه خرید گوشی 3
 تومان 35.000 کرایه پیک 4
 تومان 592.700 بلیط قطار جلسه آبان  5

 تومان 1,146,700 مبلغ نهایی 
 
 

 

 « ایران OAی خدمات ملی بدنه مسئولین اداریگزارش »

 -: خط ماندگار 0: تنخواه )رضا( دار: خزانهنام مسئول
  باشد: ها به شرح ذیل میها و پرداختیدریافتی: تمامیایران OAی خدمات ملی بدنهریز گزارش مالی : خالصه گزارش
ها )نواحی(دریافتی هاپرداختی  تومان   تومان توضیحات  تومان 

 19.275.000 دریافتی  350.000 آدرس و فضای مجازی  400.000 اصفهان
 2.140.000 خرج کرد  1.150.000 های آموزشیکارگاه  100.000 یزد
 17.135.000 مانده نهایی  400.000 کرایه مکان  200.000 البرز

    240.000 تدارکات  350.000 مرکزی، قم و همدان
       7.127.000 سود حاصل ار فروش نشریات

       11.098.000 خزانه قبل
        
        
        
        
        

    2.140.000 جمع کل  19.275.000 جمع کل
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 : خط ماندگار :خرج کرد : تنخواه : مسئولنام 
 09109796134 0 1.000.000 دفترمرکزی )رشید(

 : بازوها
  :مسئولگزارش 

 تومان.  25.946.500کل فروش ماه گذشته  -1
 تومان پکیج اطالع رسانی پس گرفته شد. 2.500.000مبلغ  -2
سود فروش ماه  -3 سود و مبلغ 70ایران بابت  NSBتومان به  7.127.000تومان که مبلغ  10.181.260کل  تومان  %1.018.000 

 % هم به حساب نشریات واریز شد.20( و باقیمانده WSO% دفترخدمات جهانی )10جهت سود 
ه یک محل دیگر منتقل شد و کل سرمایه نقدی با توجه به پایان قرارداد یکساله دفتر مرکزی، نشریات در همان پاساژ ب -4

 تومان است. 236.265.000نشریات 
  :مسئول پیشنهادات

 درخواست اجاره دفتر مرکزی مناسب برای نشریات و... -1
  :مسئول مشکالت

 فروش کتاب سبز کارکرد قدم بسیار کم است و تعداد آن در انبار زیاد است. -1
 ها ثبت سفارش کنند تا چهارشنبه برای آنها ارسال گردد.شنبهدر صورت امکان نواحی سه -2
 

 

 « ایران OAی خدمات ملی بدنهگزارش نواحی »

 09109796123: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 مفاهیم خدماتی و آوای بهبودی روز آغاز شد.مهر ماه با حضور نمایندگان با خواندن دعای قدم سوم و  15جلسه در مورخ  -1
ها نیاز به حمایت اعضای ها در مورد مشکالت و موارد ارائه شده در گروه مربوطه صحبت کردند و اکثریت گروهکلیه گروه -2

 قدیمی دارند. 
 شایان بود.مهر ماه با شکوه خاصی برگزار شد. حمایت همهی خدمتگزاران  29سالگی تهران در 18برگزاری جشن  -3
 فروش نشریات به شخص دوباره صحبت شد. -4

 :ناحیه مشکالت
 ساختار خدماتی جهت نمایندگان ناحیه تهران نیاز به بازوی رابط ناحیه دارد. -1
 کمیته چیپ و سکه نیاز فوری به چیپ و سکه دارد.  -2
 ها مشکل حمایت سبد سنت هفتم جهت پرداخت اجاره بها دارند.گروه -3

  :ناحیه پیشنهادات
 ها با جاذبه بسیار باال برگزار شود. شود هرچه سریعتر مسئول چیپ و سکه انتخاب شود تا گروهپیشنهاد می -1
 تمهیداتی اندیشیده شود. OAشود که لطفا در مورد ثبت انجمن برای چندمین بار درخواست می -2
 

 09156170790: ماندگارخط  تومان 350.000: مبلغ اهدایی مرکزی: نام ناحیه
  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .در فضای مجازی برگزار شد.  17تا  15ساعت  دوشنبه ماه نیخر آ مهر ماه 25در  هیجلسه ناح -1
 تومان بوده است.  186.200تومان که فروش آن  758.200نشریات  -2
 واریز شد.  NSBتومان به  350.000تومان هزینه و مبلغ 65.000تومان بود که  441.000خزانه  -3
 ها ارسال شده است و منتظر نتیجه هستیم.سرتیترها به داخل گروه -4

 :ناحیه مشکالت
 پاسخگو نبودن مسئول دفتر مرکزی برای فروش نشریات. -1

  :ناحیه پیشنهادات
 فاقد پیشنهاد
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 09138301151: خط ماندگار تومان 400.000: مبلغ اهدایی اصفهان: ناحیهنام 
  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .دیگزار گردبر  ۱۶:۳۰تا  ۱۴ ساعت 1401آبان  4 ماه  نیا که استآخر هرماه برقرار  چهارشنبهاصفهان  هیناح ندگانینما تیه -1
 اساسنامه خود رانیا NSBوابسته به و فعال  یگروهنیب کیبه عنوان  شد. جهانی ثبت ۰۹۶۹۱ کد اصفهان با یگروهنیب -2
 ۹منطقه شیاصفهان در هما ندگانینما یاحسان پ با را یآقا یگروهنیب ندهینما .گرفت دهییتا ارسال و ۹منطقهبه  را

 .شرکت کردند
 .گو بودندها جواب تهیسواالت شون را مطرح کرده وکم ندگانینما و گزارش خود را ارائه دادند و ها حضور تهیکم -3
 شود یبرگزار م یجلسه مجاز  ۲ و یجلسه حضور  ۱۵در اصفهان  -4
 د.دار ازین خدمتگزار طرح برنامه تهیکم، اموال تهیکم: یخدمت یودر پستها هیناح -5

 :ناحیه مشکالت
 .فاقد مشکل -1

 :ناحیه پیشنهادات
 .گهید هیناح رگیماه د ماه در تهران و1 و باشد انهماه NSB. برگزار شود گهید یهاهیدر ناح یبه صورت دور  NSBجلسات  -1
شود  یدرخواست م NSB یآدرسها تهیکم از. گذاشته شود NSB یآدرسها کانالاصفهان در  یآدرس جلسات حضور  -2

 .اصفهان داشته باشند یآدرسها تهیبا کم یشتر یب یهمکار 
 

 09167329639: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی خوزستان: نام ناحیه
  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .دیثبت گرد یجهان۹#( در منطقه  09689خوزستان ) یگروه نی:ب۱
 انتخاب شدند( یگروه نیب نیرابط یبا را یخدمات جهان مارابطیو خانم ن ۹رابط منطقه اتی)خانم آ

 .ندینما ی( را برگزار میو حضور  نی)آنالگروه به طور مرتب جلسات ۱۳: ۲
 فرستند. یو منابع را به ساختار م نیو گروهها رابط دینما یخوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار م یگروه نی: ب۲
 باشد.  یم یدر حال اطالع رسان یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیو آدرس جلسات از طر  نکی:ل۳
 باشد.  یتومان م ۱۳/۰۶۲/۶۰۰اتیدر حال انجام است. تنخواه نشر  اتی: فروش نشر ۴
 .دیگرد زیوار  NSBتومان به حساب خزانه دار محترم  ۱۰۰۰۰۰به مبلغ  یی:اهدا۵

 :ناحیه مشکالت
 جلسات. یجهت گرفتن مکان برگزار  تینبود مجوز فعال: 1
 . داردیاعالم م یخدمات میمتن قدم ها ،سنت ها و مفاه رییخوزستان مخالفت خود را با تغ یگروهنیب: 2
 .باشد یمخالف م NSB شیهما یبا برگزار  نیهمچن: 3

 :ناحیه پیشنهادات
 فاقد پیشنهاد.

 

 09384195980: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی البرز: نام ناحیه
  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 های خدماتی فعال هستند.تمام نمایندگان برگزار شد.تمامی پست مهر ماه با حضور 27جلسه روز  -1
 :ناحیه مشکالت

 مشکل با نداشتن مجوز جهت برگزاری جلسات. -1
 :ناحیه پیشنهادات

های خودسرانه ایمیلی ارسال شود و درخواست شود که راهکاری برای جلوگیری از حرکت 9گردد که به منطقهپیشنهاد می -1
 ارائه کنند.
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 09156170790: خط ماندگار تومان 0: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

ها برگزار  تهیو کم یادار  نیو مسول یشهر  تهیکم نیبا حضور رابط ۱۴۰۱/۷/۲۸ خیخراسان در تار  هیناح ندگانینما اتیجلسه ه
 شد 

  ۱گزارش کمیته شهری 
 داشتند  فیکه به جز مسول خزانه تمام خدمتگذاران در سفر تشر  برگزار شد ۳ساعت  یر یمکان دبستان وز در  تهیکم جلسه
 .هزار تومان ۳۱۱و  ونیلیم۶ دیهزار تومان خر  ۵۸۳و  ونیلیم۱۳ اتینشر  تنخواه

 یمابق تهیکم نهیهز  یبه علت نبود خدمتگزار خزانه و ندادن گزارش طبق تجربه دوستان مقرر شد بعد از کسر  تهیکم نیا
 گردد زیوار  ندگانینما اتیپول به ه

 ۳گزارش کمیته شهری 
 به حضور خدمتگذاران برگزار شد  ۱۰در ساعت  ۱۴۰۱مهرماه  ۲۴ خیتار  در

  کباری یماه نینالآسبزوار درخواست کارگاه و سخنران شروع تحول دوشنبه  جلسه
  ینوازش روح درخواست کارگاه با موضوع مشارکت اصول جلسه

 ها تمام خدمت یو واگذار  ضیتعو
 د.ش زیوار  هیهزار تومان به خزانه ناح ۲۰۰ مبلغ
 ها:گیریرای

 .آورد یرا دیها و دوازده مفهوم جدقدمها و سنت تریت -1
 .تمام شد شونیکه خدمت ا دهیخانم وح یبه جا اتیبه عنوان مسول نشر  حهیخانم مل انتخاب -2
 زیوار  هیپول رو بلوکه کند و به ناح ییایماه پ ۲به مدت  یا تهیمقرر شد که هر کم نیها و رابط تهیبه اتفاق نظر تمام کم -3

 .قطع شود تهیخدمات به آن کم دیننما
 :ناحیه مشکالت

 فاقد مشکل. -1
 :ناحیه پیشنهادات

 فاقد پیشنهاد. -1
 

 "رانیا OA یخدمات مل یبدنه 1401 ماه آبان"دستور کار 

 :هاگیریو رای برگزاری انتخابات

یا ناحیه داشتن بازبینی شود. پیشنهاد دهنده:  NSBبه یک دوره خدمت در  NSBبند مربوط به خدمت گرفتن در  .1
 ناحیه مرکزی. تایید کننده: تمام نواحی حاضر.

است و برگزار خواهد شد، نواحی که تمایل به میزبانی دارند در  NSBجهت همایش سراسری که مطابق اساسنامه  .2
 های حاضر.ه بعدی اعالم آمادگی خود را اعالم کنند. پیشنهاد: کمیته ترجمه. تایید کننده: تمام نواحی و کمیتهجلس

 :رانیا OA یخدمات مل یبدنه 1401 ماه دیدستور کار  معوقه و تایید شده درپیشنهادت 

 .NSBبررسی پیشنهاد ترازنامه گرفتن در  .1
 (هاو کارگاه چیپ و سکه ،ثبت انجمن ،طرح و برنامه و اموالرسانی، اطالعها )برگزاری انتخابات: کمیته .2
 .(دار یک نفر خزانهو  رابط فرامنطقهدو منشی،  گرداننده،نائب مسئولین اداری ) برگزاری انتخابات: .3
 .های خدماتیکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .4
 .رانیا OA یخدمات مل یاساسنامه بدنه مینحوه تنظ .5
 .OAبررسی مسایل مربوط به ثبت و دریافت مجوز انجمن  .6
 نوجوانان. یبرا یاتهیکم جادیا دییتا .7
 هایی چون انجام خدمات بالتصدی.بررسی اساسنامه نائب گرداننده و کاهش مسئولیت .8
جلساتی  بررسی در خواست نواحی از ناحیه آنالین که به تعداد جلسه قبل از کرونای خود )شش جلسه( باز گردد و باقی .9

 که حضوری بودند و به دلیل کرونا آنالین شدند به همان حضوری قبل.
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 ایران از سوی ناحیه گلستان. OAبررسی حضوری شدن کارگاه های خدمات ملی  .10
 بررسی تشکیل کارگروه یافتن دفتر مرکزی جدید. .11
 زیرفته شود و در گزارش نتماس گ هیپس سه ماه با آن ناح رانیا OA یدر خدمات مل هیدر صورت عدم حضور هر ناح .12

 متوقف شود. هیدعوت گردد. در صورت عدم حضور، سه ماه بعد تکرار و پس از آن خدمات به آن ناح هیاز آن ناح
 .بررسی پیشنهاد همایش توسط کمیته کارگاه های آموزشی .13
ایران بوده. پیشنهاد  OA% برای خدمات ملی 60ها و % نشریه30% خدمات جهانی، 10ها سود حاصل از فروش نشریه .14

ایران باشد. پیشنهاد ناحیه  OA% برای خدمات ملی 50ها و % نشریه40% خدمات جهانی، 10شد که از این پس  
 آنالین، تایید کننده: تهران.

ایران، در اساسنامه قید نشده است. لذا این  OAبه خدمات ملی  تاسیس شده و پیوستن  افزوده شدن نواحی تازه .15
 شود. پیشنهاد ناحیه آنالین، تایید کننده: ناحیه آذربایجان.مورد انجام 

 جلسه اضطراری در اساسنامه اضافه شود. پیشنهاد ناحیه آنالین، تایید کننده: خراسان، خوزستان و مرکزی .16
برای رفت و آمد  NSBنواحی که امکان حضور ندارند، حداقل یا حداکثر سالی یکبار درخواست تنخواه از سوی خزانه  .17

 .تایید کننده: ناحیه آنالینو ویراستاری،  کمیته ترجمهبط آن ناحیه در نظر گرفته شود. پیشنهاد: را

 "خاتمه گزارش"

 برگزار خواهد شد. و به صورت حضوری  1401 ماه دی 2ر د NSBجلسه بعدی 

 وضعیت تاریخ نام ماه #
 شودبرگزار نمی - آذر 1
 شودبرگزار می 2/10/1401 دی 2
 شودبرگزار نمی - بهمن 3
 شودبرگزار می 5/12/1401 اسفند 4
 شود )نوروز(برگزار نمی - فروردین 5
 شود )ماه رمضان و عید فطر(برگزار نمی - اردیبهشت 6
 شودبرگزار می 5/03/1402 خرداد 7

 

 ایران OA خدمات ملی بدنه موقت با تشکر منشی


