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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

الی  0:88از ساعت آغاز شد.  OAخواندن دوازده مفهوم خدماتی  و سوم قدم یدعا خواندن با صبح 0:88 ساعت تهران در 2/7/۹۳۱5 مورخ رانیا OA ی منطقه یشورا جلسه چهارمینو  صد
 تراز گرفتن شورا توسط کمیته کارگاه ها انجام شد.  ۱:88

حاضر اعم از کمیته های اطالع رسانی، کارگاه ها، ترجمه و ویراستاری، توزیع نشریات و ان دمتگزارخ جلسه نیا درکمیته ها دریافت شد.  و رابطین از قبل ماه گزارش دییتا ۱:88ساعت سپس 
، خزانه دار و خزانه دار دوم حاضر بودند. همچنین ، رابط فرامنطقهمسئولین اداری گردانندهسایت حضور داشتند و همچنین  و وب ، کمیته تولید نشریات، کمیته آدرسهاتچیپ و سکه، موقت ثب

ناحیه قم از صبح و  ۹8:۹5دوم تهران )خانم( از شایان ذکر است که رابطه  .بودند خوزستان حاضرو  خراسان کرمان، اراک، قم،، البرز، ، یزد، اصفهانهر دو رابط()نواحی حاضر در شورا تهران
 برگزاری شورا می باشد. ۹۳تا  ۱از ساعت  ۹۳۱5هفتم آبانگان با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. جلسه بعدی شورا در تاریخ  ۹۳:88جلسه در ساعت  داشتند. حضور ۹8:۳8اعت س

 ماه شورا مهرماهدستور کار * 

بررسی  -4 .تغییر در دو بند اساسنامه برای چاپ و در اختیار نواحی و خدمتگزاران قرار گرفتن -۳ (.کاندیدا انجام نشدکه به دلیل نبود انتخابات مسئولین اداری ) -2 .تأییدیه گزارش مرداد شورا -۹
ثبت و زحمات  بررسی موضوع ثبت که در نهایت با سپاس از خدمات کمیته موقت -5 .چرخشی شدن شورا که به دلیل عدم درخواست نمایندگان و با رای کل نمایندگان این موضوع بسته شد

شد همکاری های الزم را کمیته ثبت قبل با کمیته  ایشان برای انجمن، شورا به این نتیجه رسید که ادامه مراحل ثبت )دریافت مجوز فعالیت و دریافت لوگو( به شخص دیگری واگذار شود و قرار
 میلیون ریال. ۹8میلیون ریال به 5افزایش تنخواه کمیته اطالع رسانی از  -7 .ی، قالب جدید تهیه شودبررسی قالب سکه که قرار شد به دلیل صدمه دیدن قالب قبل -6 .جدید داشته باشد

 (5931ماه  آبان) * دستور کار ماه آینده شورا

دالر به سازمان  ۹88بررسی پرداخت اعانه  -2 .نائب گرداننده(امه، کمیته تولید سکه، منشی، نائب منشی و مسئولین اداری بالتصدی ) شورا نیاز به خدمتگزاران کمیته طرح و برنکمیته ها و  -۹

پیگیری تنخواه و وسایل مانده در دست کمیته آدرسهای قبلی توسط گرداننده و ارائه آن به کمیته آدرسهای جدید.  -4 بررسی تشکیل کمیته آرشیو )اموال(. -۳ توسط رابط فرامنطقه. OAجهانی 
بررسی داشتن حداقل تعداد گروه برای ارسال  -6(. 8۱۹8۱7۱6۹۳۹-۹۳2-۹۳۳-۹۳5-۹۳7-۹۳0پیگیری خط های ماندگار کمیته ها و مسئولین اداری شورا )شش خط بالتکلیف از شماره  -5

 و استناد به مفهوم پنجم. بررسی حق صحبت مهمانان شورا با توجه به درخواست کمیته وب سایت  -7ه شورای ایران در نواحی ایران(. رابط ب

 ایران OA* اطالعیه شورا 

خارج شوند. با توجه به صوتی "رادیو بهبودی "مثل  OAدرخواست نمود تا نسبت به خروج از تمامی کانال ها و گروه های منتسب به  OAایران از تمامی اعضای انجمن  OAشورای  - -۹
ت. هیچکدام از این فایل های صوتی مورد شدن نشریه آوای بهبودی توسط این کانال ها و گروه ها فروش این نشریه کاهش یافته است. همچنین مانع حضور فیزیکی اعضا در جلسات شده اس

 قرار خواهد داد. OAریاتی که توسط سازمان جهانی مجوز صوتی شدن آنها وجود دارد را صوتی در دسترس اعضای انجمن ایران نش OAتأیید انجمن نمی باشد. به زودی انجمن 

 ایران OA* گزارش کمیته های شورای 

 ریال ۹04780888: خرج کرد ریال ۹808880888تنخواه:  8۱۹8۱7۱6۹۳8خط ماندگار:  نام کمیته: اطالع رسانی

در وزارت ارشاد و کتابخانه ملی ایران که قول همکاری های بیشتر داده  OAکتاب 4ثبت  .وقت مالقات حضوری برای تسهیل در دریافت مجوز فعالیت برای انجمندریافت : گزارش کمیته -

 .OAدرخواست بازگشایی جلسات برای شاهرود، درخواست از همدان برای نامه دریافت مکان با سربرگ  اند، 

   .برای برگزاری که در نواحی تازه تأسیس هستند برخالف اصول و با وارد کردن اصول از انجمن های دیگر و عدم دریافت حمایت از گروه های قدیمی تر و شورا جلساتی: مشکالت کمیته -

 افزایش تنخواه به یک میلیون تومان. )که انجام شد(.: پیشنهاد کمیته -

 

 ریال ۹045880888 خرج کرد: ریال 708880888تنخواه:  8۱۹8۱7۱6۹۳6خط ماندگار:  کارگاه هانام کمیته: 

مهر، آمادگی برای برگزاری کارگاه دو روزه در تهران با موضوعات خدمت و اینترنت  2شهریور در قزوین با موضوع سنت اول، برگزاری تراز شورا در  ۹۹برگزاری کارگاه در : گزارش کمیته -

 .تمام نواحی هم آزاد هست و میتوانند حاضر شوند و استفاده کنند که به زودی اطالع رسانی خواهد شد و حضور

 نداشتن امکانات برای برگزاری کارگاه با پاورپوینت.: مشکالت کمیته -

 .برگزاری کارگاه اینترنت توسط کمیته های کارگاه های نواحی :پیشنهاد کمیته -

 

 ریال 2۹05880888خرج کرد:  ریال 8تنخواه:  8۱۹8۱7۱6۹48خط ماندگار:  ترجمه و ویراستارینام کمیته: 

صفحه از ساختار گروه های  ۳8صحبت میکرد، پمفلت آیا غذا برای شما یک مشکل است؟ ، پمفلت پرسش و پاسخ، حدود  OAموارد آماده برای چاپ: پمفلت اگر خدا با : گزارش کمیته -

  .صفحه از کتاب پرهیز 78صفحه از کتاب فراتر از آنچه تصور میکردم،  68خدماتی سنت و مفهوم، 
 کمیته(، تهیه فهرست کامل کتب و نشریات همراه با عکس آنها که در انجمن جهانی موجود است. همچنین فهرست کتب و نشریات موجود )کامل شده و نیمه تمام در لپ تاپ این

 نبود نیروی مسئول برای ترجمه. :مشکالت کمیته -

 

 ریال 5۳80888 خرج کرد: ریال ۹580888تنخواه:  8۱۹80608257خط ماندگار:  وب سایتنام کمیته: 

آدرسها، قرار گرفتن کتاب ها در قسمت نشریات و باقی نشریات به زودی قرار میگیرد، قرار گرفتن گزارش شورا در  PDFدر فایل  ارسال شده نواحیبروزرسانی آدرسهای : گزارش کمیته -

 .ر صفحه اول گوگل قرار گرفته( دOA، آدرس جلسات OAسایت، وب سایت انجمن با عبارت های ) پرخوران گمنام، نشریات پرخوران گمنام، آدرس جلسات پرخوران گمنام،  نشریات 

 .گوشی خدماتی مشکل داره و برای تعمیر ارسال شده و ممکنه هزینه باال و یا اصالً قابل تعمیر نباشد که در ماه آینده اعالم میشود: مشکالت کمیته -

 ارسال شود. reports@oair.irبه  Wordلطفاً به صورت  عدم همکاری نواحی در ارسال آدرس و گزارشات. :پیشنهاد کمیته -
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 ریال 205880888 خرج کرد: تنخواه: ریال 8۱۹8۱7۱6۹۳4خط ماندگار:  توزیع نشریات، چیپ و سکهنام کمیته: 

 فروش به نواحی اراک، کرمان، تهران، قزوین، اصفهان و ارائه نشریات به کمیته اطالع رسانی. :گزارش کمیته -

 .اتمام استسکه رو به : مشکالت کمیته -

 این کمیته می باشد.لطفاً رابطین به مسئولین نشریاتشان اعالم نمایند که خرید خود را به لحظه آخر و روز قبل از شورا نیاندازند که باعث بروز مشکل برای  :پیشنهاد کمیته -

 

 ریال 2۹05880888خرج کرد:  ریال 8تنخواه:  8۱۹8۱7۱6۹۳۱خط ماندگار:  تولید نشریاتنام کمیته: 

  که منتظر اعالم قیمت چاپ خانه هستیم.صحبت میکرد، پمفلت آیا غذا برای شما یک مشکل است؟  OA: پمفلت اگر خدا با مواردی که برای چاپ ارسال شده است: گزارش کمیته -

 

 ریال 8خرج کرد:  ریال 8تنخواه:  8۱۹۱452۹288خط ماندگار:  آدرسهانام کمیته: 

   تماس پاسخ دادم. ۹28در طی ماه به : کمیتهگزارش  -

 .برخی نواحی تلفن های ماندگار آنها پاسخگو نیستند، نداشتن تنخواه برای چاپ آدرس، شکسته بودن گوشی خدماتی که کمیته قبلی تحویل داده :مشکالت کمیته -

 

 ریال 8خرج کرد:  ریال 8تنخواه:  8۱۹8۱6۱6۹75خط ماندگار:  موقت ثبتنام کمیته: 

  .سانی و ارائه پکیج نشریاتمراجعه به پلیس امنیت طی تماس گرفته شده از طرف پلیس امنیت و ارائه مدارک درخواستی. مراجعه به وزارت کشور با همکاری کمیته اطالع ر: گزارش کمیته -

 * گزارش مسئولین اداری

 ریال 8خرج کرد:  ریال 8تنخواه:  خط ماندگار:  رابط فرامنطقهنام کمیته: 

که نیاز هست  OAایران در آن قرار دارد. ظرف سه ماه آینده یکسری از کتاب های  OAکه  ۱، ارتباط با رابط فرامنطقه OAدانلود فایل های صوتی از سایت سازمان جهانی : گزارش کمیته -

  .رو تهیه و به کمیته ترجمه ارائه خواهم کرد

 

 ایران OA * گزارش نواحی

 ریال 8اهدایی:  خط ماندگار آدرس: ناحیه: یزدنام 

 جلسه حضور ندارند از ارائه خدمات به آنها امتنا گردد. ۳قرار شد که گروه هایی که نمایندگانشان بیش از برگزارشد. ناحیه یزد  هیأت ۹7ساعت  ۹۳۱5شهریور  ۳۹: درتاریخ گزارش ناحیه -

 .نبود خدمتگزار در گروه ها و همین طور هیئت نمایندگانبالتصدی ماندن خدمت ها و : مشکالت ناحیه -

 

 ریال ۹02480888اهدایی:  8۱۹8۱7۱6۹2۳خط ماندگار آدرس:  تهراننام ناحیه: 

اینترنت در دو روز برگزار میشود. عالوه بر ماه آینده کارگاه با موضوع خدمت و هم با موضوع برگزارشد.  تهرانهیأت ناحیه صبح  8۱:88ساعت  ۹۳۱5 شهریور ۹۱: درتاریخ گزارش ناحیه -

 تمام گروه های تهران از نواحی دیگر هم درخواست حضور می شود.

درخواست ترجمه و چاپ فورمت برگزاری جلسات بهبودی از کمیته ترجمه و ویراستاری و  -2. عدم وجود نامه های اداری برای دریافت جلسه از سوی کمیته ثبت -۹: مشکالت ناحیه -

 همچنین چاپ نشریات.

 .درخواست تغییر مسئول کمیته موقت ثبت: پیشنهاد ناحیه -

 

 ریال ۹08880888اهدایی:  -خط ماندگار آدرس:  البرزنام ناحیه: 

 گزارش خاصی نیست.: گزارش ناحیه -

 

 ریال ۱880888اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  خوزستاننام ناحیه: 

 . شد برگزار خوزستان در اهوازهیأت ناحیه صبح  8۱:۳8ساعت  ۹۳۱5 شهریور 26درتاریخ : گزارش ناحیه -

 ن، امیدیه، رامهرمز.عدم فروش نشریات در سطح ناحیه، نداشتن جا و مکان جلسات خانم ها در دزفول. عدم حمایت سبد سنت هفتم و اعضای قدیمی در گروه های آبادا :مشکالت ناحیه -

 اداری.درخواست فورمت برگزاری جلسات 

 

 ریال 8اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  قمنام ناحیه: 

هیئت نمایندگان قم به دلیل نبودن مکان جلسات آقایان و هم نداشتن خدمتگزار نماینده  :مشکالت ناحیه -جلسه آقایان به دلیل نداشتن مکان برگزاری تعطیل شده است. : گزارش ناحیه -

 خانم سه ماه است که برگزار نمی شود. درخواست از کمیته کارگاه ها با موضوع اتحاد.

 

 ریال 8اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  فارسنام ناحیه: 

 مشکل تأمین هزینه برخی از جلسات به علت باال بودن اجاره مکان. .شد برگزار استان فارسهیئت  ۹۳۱5شهریور  27درتاریخ  :مشکالت ناحیه -

 

 ریال 4880888اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  کرماننام ناحیه: 

 عدم حمایت سبد سنت هفتم از طرف برخی گروه های کرمان.: گزارش ناحیه -
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 ریال ۹04880888اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  اصفهاننام ناحیه: 

 همچنین درخواست ایجاد کمیته اموال. .، جشن ها و ..خرید پنل پیامکی برای اطالع رسانی بهتر کارگاه های اصفهان: شنهاد ناحیهگزارش و پی -

 

 ریال ۳880888اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  کیشنام ناحیه: 

 .گردانندگی اعالم کنند تا در جلسه حاضر شوند، نیاز به حمایت داریماعضایی که به کیش سفر میکنند برای : پیشنهاد ناحیه -

 

 ریال 6880888اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  اراکنام ناحیه: 

 برگزاری دو کارگاه با موضوع سنت یک و گردانندگی موثر. لطفاً کمیته ها پس از دادن گزارش جلسه را ترک نکنند. : یشنهاد ناحیهگزارش و پ -

 


