
 نام خداوند بخشنده مهربانبه 

 

صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار  6099ساعت  3/6/66صد و دوازدهمین جلسه شورای ایران مورخ 

 شد.

 کمیته کارگاه ها , تولید نشریات , توزیع نشریات و چیپ و سکه , کمیته موقت ثبت  خدمتگزاران حاضر :

 گرداننده , منشی و خزانه دار مسئولین اداری حاضر :

 , اراک , کرمان , خراسان , گلستان , فارس , قزوین , کیش و سلمانشهر (هر دو, اصفهان ) (هر دوتهران ) رابطین حاضر :

 

  خواهد بود. 33الی  6ساعت  7/7/66جلسه بعدی شورا جمعه 

 

 ستور کار شهریور ماه د

 ایید گزارش مرداد ماهت .3

 دریافت گزارش کمیته ها .2
 انتخابات به شرح زیر .3

 

  سال پرهیز 7گرداننده 0 بهروز از تهران با 

 0 سال پرهیز 7اکرم از اصفهان با منشی 

  سال پرهیز 32خزانه دار اول 0 سمیه از تهران با 

  سال پرهیز 33خزانه دار دوم 0 رحیم از شیراز با 

 سال پرهیز 8عصومه از تهران با مسئول اطالع رسانی 0 م 

  سال پرهیز 5مسئول آدرس ها 0 نفیسه از کیش با 

  سال پرهیز 32مسئول تولید نشریات 0 فاطمه از تهران با 

  سال پرهیز 4مسئول کارگاه ها 0 محمد از قزوین با 

 سال پرهیز 4سارینا از اصفهان با  0 مسئول ترجمه 

  ل پرهیزسا 2مسئول وب سایت 0 رزا از اصفهان با 

 

 (مهر ماهدستور کار ماه آینده )

 برگزاری ادامه انتخابات .3
 بررسی پیشنهاد اجاره انبار برای نشریات .2
 بررسی پیشنهاد تفکیک کمیته توزیع نشریات و چیپ و سکه از هم .3

 

 ایران OAاطالعیه شورا 

  شورا منطقهOA  ایران نیاز به خدمتگزاران علی البدل گرداننده , علی البدل منشی , مسئول طرح و برنامه , مسئول توزیع

 ات و چیپ و سکه و رابط فرا منطقه دارد.نشری

 

 



 ایران  OAگزارش کمیته های شورا 

  96396766336کمیته کارگاه ها_ خط خدماتی 

اتحاد علی رغم تفاوت ها و کارگاه سراسری با موضوع ) 24/6/66اه های شورا ایران در تاریخ گزارش کمیته 0 کمیته کارگ

در اصفهان برگزار خواهد کرد.مسئول این کمیته از ناحیه اصفهان بابت همکاری های الزم تقدیر و تشکر کرد. در  (نشریات

زار شد که یکی از آنها با حضور مسئول کارگاه شورا جلسه درون کمیته ای در اصفهان برگ 3راستای برگزاری کارگاه سراسری 

در کارگاه بال مانع است. کارگاه سراسری ایران نیاز به  7بود. بر اساس ارتباط رابط فرامنطقه و پرسش ایشان چرخش سبد سنت

 تعدادی خدمتگزار دارد و از تمام نواحی دعوت به همکاری می شود.

 

 شتن ویدئو پرژکتور و نداشتن بازومشکالت کمیته 0 ندا

 پیشنهادات کمیته 0 چرخشی شدن شورا و برگزاری کارگاه مفاهیم برای فضای خدماتی شورا

 

  96396766336کمیته تولید نشریات _ خط خدماتی 

تومان      999/499/3و مبلغ  2999تیراژ دوباره چاپ شد و روی میز نشریات قرار گرفت )کتاب شروعی گزارش کمیته 0 

 .(تومان می باشد 999/499/2پرداخت شد و باقیمانده بدهی به چاپ 

 نبود بودجه کافی برای چاپمشکالت کمیته 0 

 پیشنهادات کمیته 0 برگزاری کارگاه برای فروش نشریات

 

  96396766334کمیته توزیع نشریات_ خط خدماتی 

 مورد 0 7گزارش کمیته 0 فروش نشریات 

 تومان 699/422تهران  .3
 تومان 999/332مشهد  .2

 تومان 999/299/6شیراز  .3
 تومان 899/55اراک  .4

 تومان 999/32سنندج  .5
 تومان 999/356گرگان  .6
 تومان 779/338مازندران  .7

 برای امساک.تعهدی کسری نشریات 0 راهنمای کارکرد قدم , گمنامی , آوای بهبودی جیبی , پایبندی به پرهیز و 

 مورد0 29فروش چیپ 0 

 تومان 999/699اراک  .3
 تومان 999/362مشهد  .2

 اتمام است . تقاضای ضرب چیپ ها را دارم.کسری چیپ 0 چیپ خوش آمدگو کم داریم و کلیه چیپ ها رو به 

 

 0 کمیته ثبت 

 خدمات کمیته به اتمام رسید . مجوز صادر شد و کلیه تنخواه تحویل مسئول هیئت موسس گردید.



  96396766349کمیته ترجمه و ویراستاری_ خط خدماتی 

 گزارش کمیته0

 برگزاری جلسه درون کمیته ای 
 اتمام ترجمه کتاب قدم 
  در حال انجام مراحل اداری می باشدکتاب پرهیز 
 ( تومان 999/349/4هزینه متاب کتاب ساختار در دست تایپ و طراحی است)  بدهی کمیته برای کار خدماتی

 تومان می باشد. 999/767/4

و نبودن شرایط مالی و هزینه و عدم همکاری اعضایی که پیشنهاد همکاری می دهند ولی همکاری نمی کنند  مشکالت کمیته 0

 کار کمیته را به تعویق می اندازند.

پرداخت هزینه ها و بدهی کمیته و شارژ شدن هر ماه تنخواه کمیته در اولویت باشد. اطالع رسانی به تمام  پیشنهادات کمیته 0

 گروه ها برای ویراستاری , تایپ و طراحی

 

  گزارش خزانه 0با احتساب حمایت نواحی تهران , اصفهان , اراک , خراسان , کرمان , کیش و گرگان و پرداختی کمیته چیپ

تومان دریافتی داشتیم که این مبلغ بابت کمیته کارگاه ها , ترجمه , تدارکات و کرایه مکان پرداخت گردید  999/368/3مبلغ 

 د.یو خزانه به صفر رس

 

 

 : گزارش نواحی 

 تومان 999/559_ اهدایی احیه تهران ن

 برکزار شد. 29/5/66جلسه ساختار تهران  گزارش ناحیه :

 عدم حمایت اعضا از گروه ها , خدمت , خزانه و کارگاه ها مشکالت ناحیه :

 پیشنهادات ناحیه : 

  تصمیم گیری برای نواحی تک گروه و ادغام با ناحیه نزدیکتر 

  کمیته توزیع و تولید چیپ با همادغام 

 فقط کمیته های نشریات , ترجمه و توزیع خدمت های مالی تک دوره ای باشد 

 

 تومان 999/59_ اهدایی ناحیه اصفهان 

 جلسه درون کمیته ای برای برگزاری کارگاه سراسری برگزار گردید. 3برگزار شد _  3/6/66جلسه ساختار  گزارش ناحیه :

 کمبود راهنما مخصوصا راهنمای خانم _ کم فروش رفتن نشریات _ عدم درخواست چیپ توسط گروه ها مشکالت ناحیه :

 

 تومان 999/39_ اهدایی  راکناحیه ا

 رد داشتیم.وانفر تازه  6طی ماه گذشته  گزارش ناحیه :

 

 

 



 پیشنهادات ناحیه :

 درخواست برگزاری کارگاه 

 آموزش اطالع رسانی برای ناحیه اراک 

 اجاره انبار برای نشریات و چیپ 

 

 تومان 999/359اهدایی  احیه کرمان _ن

هتر بجلسه ساختار برگزار شد _ برگزاری کارگاه سنت برای گروه سیرجان توسط کمیته کارگاه های ناحیه _ حمایت  گزارش ناحیه :

از گروه ها با اطالع رسانی و انتخاب مسئول پیامک جهت اطالع رسانی از زمان برگزاری جلسات _ افزایش تنخواه کمیته کارگاه ها 

 تومان 999/399تا 

گروه ها مانند جیرفت به دلیل گرمای تابستان و مهاجرت مردم به مناطق سردسیر _ عدم توجه بعضی  نحمایت نشد مشکالت ناحیه :

 شرح وظایف خدمتگزاران و زمان شروع جلسه و نحوه مشارکت در گروه سیرجان. به

 پیشنهادات ناحیه : 

 به لزوم و حیاتی بودن اتحاد در شورا برقراری روحیه صلح و دوستی و توجه 

 ه و تنظیم به موقع گزارش شوراهیت 

 

 تومان 999/59_ اهدایی  ناحیه کیش

 سات کیش در آدرس جلسات کل و خط ماندگار کیش در شماره تلفن ها نمی باشد.چرا آدرس جل ناحیه : مشکالت

 

 تومان 999/359_اهدایی  ناحیه خراسان

برگزاری کارگاه در _  (مخصوصا جلسات خانم هاجلسات به طور مرتب برگزار می شود و حمایت خوب است ) گزارش ناحیه :

صورت می گیرد _ برای حمایت از جلسات دور افتاده, کمیته ای تحت عنوان کمیته حمایت در  ور مرتبطشهرستان های خراسان به 

 شکل گیری است _ جلسات هیئت نمایندگان به طور مرتب پنجشنبه آخر هر ماه برگزار می شود. حال

 تازه وارد آقایان زیاد ولی ماندگاریشان کم است . مشکالت ناحیه :

 

 تومان 999/59_ اهدایی  ناحیه گلستان

ه اداری گروه برگزار شد _ برای تعیین جلسات دو روز در هفته روزهای دوشنبه و جمعه برگزار می شود _ جلس گزارش ناحیه :

 جلسه باز برگزار گردد. 24/6/66خدمتگزاردر گروه رای وجدان گروه گرفته شد که در تاریخ 

 کمبود خدمتگزار _ ریزش اعضا _ نداشتن آموزش صحیحی برای اطالع رسانی  مشکالت ناحیه :

 

 پیشنهادات ناحیه : 

  مورد نشریات و اطالع رسانیدرخواست کارگاه آموزشی برای ناحیه در 

  24/6/66درخواست سخنران برای جلسه باز گرگان 

 



 9_ اهدایی  ناحیه قزوین

سه شنبه آخرین جلسه قزوین برگزار شد . به علت نبود خدمتگزار و عدم حمایت اعضا احتمال بسته شدن جلسه قزوین  گزارش ناحیه :

 زیاد است.

 اعضا حمایت نشد _ مشکل مکان و کرایه مکان داریم. به خاطر نبود 7سبد سنت مشکالت ناحیه : 

 

 9_ اهدایی  ناحیه سلمانشهر

 رسانی در مراکز بهداشتی و عمومی بیمارستان ها و داروخانه ها دوئویت شنبه و چهارشنبه _ اطالعافتتاح جلسه در  گزارش ناحیه :

 متگزارناشناخته بودن و نداشتن عضو برای حمایت گروه و خد مشکالت ناحیه :

 

 9_ اهدایی  ناحیه فارس

 سفید 3عدم حمایت از سبد سنت هفتم _ عدم تمایل به خدمت _ عدم حمایت از جلسات _ استقبال زیاد از جلسات  گزارش ناحیه :

 پیشنهادات ناحیه :

  درخواست مجدد برگزاری کارگاه در فارس با موضوعات پیشنهادی پرهیز اصولی بر مبنایOA و سنت هفتم 

 شش لیست جلساتی که تحت پوOA ( روزه یا هر جلسه مشابهی 69مثال است) 

 ( کارهاراه  –اختیارات  –حدود رابطه راهنما و رهجو) 

 درخواست چاپ آدرس جلسات فارس 

 

 


