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 به نام خدا

 

 

 خانه ٬سپیدار پارک ٬شیخان چهارراه ٬صفی شیخ خیاباندرتهران،  ۷/۲/۹۷ایران مورخ  OAشورا جلسه صدونوزدهمین

  شد برگزار خدماتی مفهوم دوازده و سوم قدم دعای خواندن با صبح۹ ساعت دوم طبقه ٬سالمت

 

 ٬ (ابتدای جلسه غایب و  انتهای جلسه حاضر)ها آدرس ٬ (ابتدا وانتهای جلسه حاضر)رسانی اطالع کمیته :حاضر خدمتگزاران

 چیپ ٬ه)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(ترجم ٬ (ابتداو انتهای جلسه حاضر)نشریات توزیع ٬ (ابتدا و انتهای جلسه حاضر)نشریات تولید

رابط  ، (و انتهای جلسه حاضر  ابتدا)کارگاهها ، (ابتدا و انتهای جلسه حاضر)برنامه و طرح ٬ (ابتداوانتهای جلسه حاضر)وسکه

 فرامنطقه )ابتداو انتهای جلسه حاضر(

 ٬ (ابتدا و انتهای جلسه حاضر)گرداننده نایب ٬ (ابتدای جلسه غایب انتهای جلسه حاضر)گرداننده :حاضر اداری مسئولین

 (هردو ابتدا و انتهای جلسه حاضر)۲ و۱ دار خزانه ٬ (ابتدا و انتهای جلسه حاضر)منشی

ابتدا وانتهای )اراک ٬(ابتدای جلسه غایب انتهای جلسه حاضر) اصفهان ٬(هردو ابتدا و انتهای جلسه حاضر)تهران :حاضر رابطین

خراسان )ابتدا و انتهای جلسه حاضر(، خوزستان )ابتدا و انتهای جلسه حاضر  ٬ (ابتدا وانتهای جلسه حاضر)البرز٬(جلسه حاضر

 (هردو ابتدا و انتهای جلسه حاضر)گرگان و  ی جلسه غایب((کرمان)ابتدای جلسه حاضر انتها

 

جلسه یکبار و تصمیم ۳حذف بند گردانندگی نایب گرداننده هر  -۲حذف بند ) چرخشی شدن شورا( از اساسنامه  -۱ ：را شو تصمیمات

 نندهواگذاری پیگیری ثبت )از صفر تا صد( به نایب گردا -۳بر اجرای گردانندگی به صورت همکاری تیم  

 

جمعه  شورا بعدی جلسه شورا در خرداد ماه به علت ماه مبارک رمضان برگزار نمیشود وجلسه ：شورا  اطالعیه

انصراف مسیول کمیته ترجمه  -۳سال(  ۳انتخاب مسیول کمیته سایت )مهران با پرهیز  -۲ بود خواهد ۱۳ الی ۹ ساعت۲/۴/۹۷

 از خدمت و تحویل هزینه ها و وسایل به شورا )سارینا(

دریافت گزارش کمیته  -۳تأیید گزارش اردیبهشت ماه  -۲قبل جلسه شورا  (۷برگزاری کارگاه مفاهیم )مفهوم -۱ : آینده ماه دستورکار

 رسیدگی به پیشنهادات معوقه  -۴ها 

  ایران OA شورا های کمیته گزارش

 : خدماتی خطشقایق ،نرگس ،مهرداد ،فهیمه،منیره ،مهدی  :بازوها -معصومه : مسئول نام - رسانی اطالع کمیته

 لایر۴۰۴۰۰۰۰：ماهانه    کرد خرج - لایر ۴۰۰۰۰۰۰ : تنخواه میزان - ۰۹۱۰۹۷۹۶۱۳۰
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 -۳برگزاری دو جلسه درون کمیته ای بصورت حضوری و اسکایپ  -۲در کاشان   OAراه اندازی جلسات  -۱ : کمیته گزارش

 اناحیه خوزستان و گرگان برای اطالع رسانی و پیام رسانی با هزینه خودشان هماهنگی ب

کمبود تنخواه و درخواست برگشت آن از  -۲عدم همکاری اطالع رسانهای نواحی به جز خراسان و خوزستان  -۱：مشکالت کمیته 

  ریال۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به ۴۰۰۰۰۰۰

نواحی با کمیته اطالع رسانی شورا و افزودن این مورد به بند  وظایف کمیته   درخواست ارتباط اطالع رسانهای -۱：پیشنهادات کمیته 

 هماهنگی نواحی فاقد اطالع رسان با اطالع رسانی شورا برای راه اندازی جلسات  -۲اطالع رسانی در اساسنامه نواحی 

 

 کرد خرج -لایر ۱۰۰۰۰۰۰ :تنخواه میزان - ۰۹۱۹۴۵۲۱۲۰۰ :خدماتی خط - نفیسه :مسئول نام -ها آدرس کمیته

  لایر   ۱۰۰۰۰۰ماهانه

 پاسخگویی از طریق تلگرام  -۲پاسخگویی به تلفن ها  -۱ :کمیته گزارش

عدم دریافت آدرس های جدید و بروز رسانی شده )آیا خط قم و خوزستان فعال هستند؟  -۲عدم همکاری رابطین  -۱ : کمیته مشکالت

 یک آیدی از یک شهر تشکیل میشود از شورا مجوز دارند ؟(آیا گروههای آنالین که هرروز یک گروه با 

مادر یا سنتی و  OAتشکیل کمیته مجازی )گروههای آنالین وابسته به شورا برای نواحی فاقد جلسه بصورت فرمت  ：پیشنهادات کمیته 

OA )نود روزه 

 

 - ۰۹۱۰۹۷۹۶۱۳۹ : خدماتی خط - ،جواد بهروز، علی ،فاطمه ، الهام : بازوها - فاطمه :مسئول نام -نشریات تولید کمیته

  -：خرج کرد ماهانه  -：تنخواه 

 عدم فعالیت این کمیته در اسفند و فروردین ماه و برزمین ماندن نیازهای نواحی تا مشخص شدن حیطه خدماتی -۱ : کمیته گزارش

 

به پرهیز ،پرخوری بی اختیار کمبود نشریات برنامه بهبودی ،بسته مرجع ، برای نوجوانان ، پایبندی ：کمیته مشکالت

نگاهی به درون ، خبرنامه ،داشتن حق انتخاب ،داشتن یک برنامه غذایی ، قبل از برداشتن اولین لقمه ، گزارش برآورد 

باشگاه الغری نیست ،گمنامی ،خطاب به خانواده ها ،یکی از کارتهای پکیج اطالع رسانی ، پاکت خالی  OAاعضاء ، ,

 آوای بهبودی جیبی  ، بروشور تبلیغاتی ،

 

 ریال ۶۸۶۰۰۰۰ ：ماهانه  کرد خرج - : تنخواه میزان -محمد، مهدی : بازو - جواد : مسئول نام - نشریات توزیع کمیته

ریال ،  ۱۰۰۲۴۳۰۰۰فروش نشریات به مبلغ -۲ریال  ۷۶۰۰۰قیمت گذاری و فروش کتاب پرهیز به قیمت  -۱ : کمیته گزارش 

سود %۲۰ریال ،  ۵۰۱۲۲۵۰سود خدمات جهانی  %۱۵ریال ، ۲۱۷۱۹۷۵۰سود شورا  %۶۵ریال ، ۳۳۴۱۵۰۰۰سود نشریات 

پول نقد و سودهای بانکی =  ۹۳۹۸۷۰۰۰نشریه +  ۴۶۷۴۶۶۰۰۰ارزش ：انجام کامل انبارداری  -۳ریال    ۶۶۸۳۰۰۰نشریات 

 ریال ۵۶۱۴۵۳۰۰۰



 www.oair.irتهیه و تنظیم: منشی شورا                              وب سایت             ایران             OAگزارش شورای 

 =۱۰۶۰۰۰۰هدیه نشریات و کرایه حمل به کاشان  + ۸۰۰۰۰۰ماه ،  ایاب ذهاب  ۲ریال کرایه انبار ۵۰۰۰۰۰۰ ：هزینه ها 

 ریال   ۶۸۶۰۰۰۰

کمبود نشریات برنامه بهبودی ، بسته مرجع ، برای نوجوانان ، پایبندی به پرهیز ، پرخوری بی اختیار نگاهی به درون ： کمیته مشکالت

باشگاه الغری نیست ، کتاب الکلی  OAلقمه اضافی ، ، خبرنامه ، داشتن حق انتخاب ، داشتن یک برنامه غذایی ، قبل از برداشتن اولین 

ها ، گمنامی ، گزارش برآورد اعضاء ، خطاب به خانواده ها ، یکی از کارتهای پکیج اطالع رسانی ، پاکت خالی ، بروشور تبلیغاتی ، آوای 

 بهبودی جیبی

درخواست اختیار چاپ نشریات به کمیته  -۲نبارداری برای انبارداری بهتر و دقیق تر خرید یک پرینتر و یک برنامه ا：یتهکم پیشنهادات

درخواست بیان سوال یا انتقاد اعضاء از کمیته توزیع در صحن شورا  -۴اصالح متن بروشور تبلیغاتی  -۳تولید و توزیع به جز نشریات جدید 

 و نه از طریق تلگرام یا کانال و گروهی 

 کرد خرج - لایر ۱۰۰۰۰۰۰۰ :تنخواه میزان - ۰۹۱۰۹۷۹۶۱۴۰ : خدماتی خط -  سارینا :مسئول منا - ترجمه کمیته

 ریال      ۵۱۵۹۰۰۰۰ : ماهانه

 -۲برگزاری جلسه درون کمیته ای جهت حسابرسی دوره خدمت همچنین کارهای انجام شده و نیمه تمام کمیته  -۱ : کمیته گزارش

درخواست ارسال  -۳ریال  ۵۱۵۹۰۰۰۰و بدهی کمیته به کارمندان   ۵۸۱۹۰۰۰۰مبلغ  ۶/۱۱/۹۶تا  ۱/۲/۹۶دریافتی کمیته از 

pdf  تشکر از دوستان بابت فرصت خدمت  -۴کتاب پرهیز به دفتر خدمات جهانی 

 نبود بودجه و خدمتگزاران متعهد ：مشکالت کمیته 

 

  ۰ :ماهانه کرد خرج - ۰ : تنخواه میزان - جواد : بازو - مهدی : مسئول نام - سکه و چیپ کمیته

 

عدد شش  ۵عدد نود روزه  ۱۰عدد شصت روزه  ۱۵عدد سی روزه  ۱۵عدد تازه وارد  ۲۰فروش به ناحیه رشت  -۱ ：کمیته گزارش

 ۳۰عدد سی روزه ۲۰عدد تازه وارد  ۴۰فروش به ناحیه کرمان  -۳عدد سکه   ۲۰عدد تازه وارد  ۱۰۰فروش به ناحیه اهواز   -۲ماه   

عدد تازه ۳۰فروش به ناحیه سنندج  -۴عدد دوساله    ۲۰عدد هجده ماهه  ۲۰عدد یک ساله  ۲۰عدد نود روزه  ۲۰وزه عدد شصت ر

عدد تازه  ۱۵هدیه به کاشان  -۶عدد دوسال    ۲۰عدد نه ماه  ۱۰عدد سی روز  ۱۰عدد تازه وارد  ۲۰فروش به ناحیه البرز  -۵وارد   

عدد دو  ۳عدد هجده ماهه  ۳عدد یکساله  ۳عدد نه ماهه  ۳عدد شش ماهه ۴عدد نود روزه  ۵عدد شصت روزه  ۵عدد سی روزه  ۵وارد 

 ریال   ۶۲۱۰۰۰پرداخت سود چیپ و سکه به شورا به مبلغ  - ۷ساله    

 نداشتن گوشی و خط خدماتی  -OA ۲نداشتن تنخواه برای تولید چیپ به صورت چیپ جهانی  -۱：کمیته مشکالت

 OAپرداخت تنخواه برای تولید چیپ به صورت جدید جهانی  -۱ ：پیشنهادات کمیته 

درخواست از اعضا در صورتی که برای چیپ های قبل و قالب چیپ های قبل خریدار می شناسند معرفی نمایند تا با اجازه شورا فروخته  -۲

 شده و صرف تولید چیپ های جدید گردد
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 ۳۰۰۰۰۰ :ماهانه کرد خرج - : تنخواه میزان -  رضاو فاطمه محمد :بازوها - رسول : مسئول نام - برنامه و طرح کمیته

 ریال 

 -۳پیگیری اطالعات الزم از مسیول خزانه داری و ترجمه و تهیه گزارش  -۲رایزنی با کارشناس حقوق جهت ثبت  -۱：گزارش کمیته 

پیگیری قیمت لپ تاپ  -۶پیگیری اساسنامه از کمیته فرامنطقه  -۵تهیه اساسنامه شورا   -pdf  ۴جمع بندی گزارش ترجمه به صورت 

 پیگیری مکان برای دفتر خدماتی ایران  -۹پیگیری اساسنامه از خارج از کشور برای شورا   -۸تهیه اساسنامه کمیته مجازی   -۷

 نداشتن خط و گوشی خدماتی  -۲عدم همکاری و حمایت رابطین  -۱ ：مشکالت کمیته 

مشخص شدن حدومرز کمیته طرح وبرنامه و داشتن  -۲تبدیل کمیته آدرس ها به سایت ،آدرس ها و مجازی  -۱：ته پیشنهادات کمی

 دادن لپ تاپ کمیته ترجمه به کمیته کارگاهها  -۴تهیه یک هارد دیسک برای کمیته ترجمه  -۳قدرت اجرایی 

 : خدماتی خط -امین ، سحر ، جواد ، مهرداد ، محسن و مصیب معصومه ، سمیرا ،   : بازوها - محمد : مسئول نام - کارگاهها کمیته

 ریال ۴۳۰۰۰۰：خرج کرد ماهانه  -ریال  ۵۰۰۰۰۰۰：تنخواه  -۰۹۱۰۹۷۹۶۱۳۶

آمادگی برای برگزاری کارگاه  -۲اردیبهشت ماه    ۱۵و ۱۳،۱۴آمادگی برای برگزاری کارگاه آموزشی در خوزستان  -۱ ：گزارش کمیته 

 اردیبهشت ماه   ۲۱و۲۰در گرگان 

درخواست از نواحی دارای ساختار خدماتی برای برگزاری کارگاه مجازی به دلیل کم شدن تنخواه کمیته کارگاهها  -۱ : کمیته مشکالت

 شرکت نکردن همه اعضاء شورا در جلسه کارگاه قبل شورا  -۲

وسایل برای کارگاه مجازی که در جلسه قبلی شورا درخواست  -۲تشکیل کمیته مجازی برای برقراری بیشتر   -۱ ：پیشنهادات کمیته 

 ریال ۱۰۰۰۰۰۰۰افزایش تنخواه کمیته مانند قبل  -۳رأی گیری شد 

 ریال      ۱۷۶۰۰۰۰خرج کرد  -：تنخواه  -مهناز  ：بازو  -احسان ：نام مسیول  -رابط فرامنطقه 

ایران که   OAم جلسات ده سال گذشته انجام مکاتبات ثبت گروه برای درخواست از ما جهت اعال  -۱：گزارش کمیته 

قدم پرخوران گمنام از طریق الکترونیکی در  ۱۲ویرایش نسخه جدید کتاب  -۲ثابت بوده و کمترین تغییر را داشته 

کتاب پرهیز برای ارایه   pdfآماده شدن نسخه  -OA.org  ۳سایت و آماده جهت خرید الکترونیکی )کتاب الکترونیکی( 

 هانی به دفتر خدمات ج

از طرف خدمات جهانی تنخواه ترجمه در ماه آینده به گروههای مختلف در صورت نیاز تعلق میگیرد در  ：پیشنهادات 

 صورت آمادگی ایران اقدامات آن انجام شود

  خزانه گزارش

 ریال              دریافتی      
 گزارش مالی 

 کمیته توزیع نشریات
 ریال

گزارش مالی کمیته چیپ و 

 ماه گذشتهسکه 

  مبلغ کل فروش نشریات ۱۰۴۶۰۰۰۰    تهران       

تعداد چیپ فروخته شده .... 

 عدد

 

  کل سود فروش نشریات ۱۶۶۵۰۰۰ اصفهان 
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 سود حاصله  ریال با کسر

عدد چیپ اهدایی به ....

 کاشان  ....ریال

 

  

   سود )واریز به خزانه( %۶۵ ۴۰۰۰۰۰۰ خراسان        

 ۳۲۶۰۰۰۰ کرمان         
سود )نزد کمیته  %۲۰

 نشریات(
  

 ۲۲۰۰۰۰۰ کیش          
سود متعلق به دفتر  ۱۵%

 خدمات جهانی 
  

    ۲۱۸۰۰۰۰ یزد           

     جمع کل

 

 جمع دریافتی نواحی)

 است با:ریال( و دریافتی)چیپ و سکه....   ریال( برابر .... از نشریات) %۶۵.... ریال( و دریافتی

 ریال

 ：جمع پرداختی ها طبق جدول ذیل 

 توضیحات بدهی به کمیته )ریال( ریال پرداختی

 - ۸۵۰۰۰۰ اجاره مکان شورا 

الزم به ذکر است مبلغ....   ریال از ماه های گذشته  

خزانه دار دوم نزد خزانه دار اول و مبلغ  ...ریال نزد 

جهت اهدایی به دفتر سازمان جهانی است که در 

 مجموع برابرست با......  ریال

 - ۵۳۰۰۰۰ هزینه پذیرایی

 - ۸۰۰۰۰۰ کرایه منشی

 - ۸۰۰۰۰۰ کرایه نائب و پول افتتاح حساب

 - ۸۵۰۰۰۰ کرایه ترجمه

 - ۱۵۰۰۰۰۰ ۲کرایه خزانه دار 

 - ۶۸۶۰۰۰۰ کمیته توزیع 

 - ۴۰۴۰۰۰۰ رسان اطالع

 - ۱۰۰۰۰۰ آدرسها

 - ۳۰۰۰۰۰ طرح و برنامه

   -                 ۷۷۶۰۰۰۰ رابط فرا منطقه

  -                ۲۷۰۰۰۰۰ کارگاهها

 -               ۶۹۰۰۰۰ کمیته چیپ 

    

 

 

 مانده خزانه مبلغ .....    ریال است 
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  ایران OA شورا نواحی گزارش

 

 ریال۱۰۴۶۰۰۰۰： اهدایی مبلغ - تهران ناحیه

 برگزار شد۹۶جلسه ساختار تهران در اسفند ： ناحیه گزارش

 عدم حمایت اعضاء از گروه ، خزانه و کارگاهها  -۲عدم وجود مجوز فعالیت در کنار مجوز ثبت برای گرفتن جلسه  -۱ : ناحیه مشکالت

 ایجاد کمیته ثبت برای ادامه مجوزها و فرایند ثبت -۲کالت نواحی وقت کافی برای مسایل و مش -۱ : ناحیه پیشنهادات

 

 ریال  ۱۶۶۵۰۰۰ : اهدایی مبلغ -اصفهان ناحیه

 -۳افتتاح حساب سه امضاء جهت حمایت گروهها  -۲راه اندازی جلسات نود روزه در اصفهان  -۱：ناحیه  گزارش

 د ماه آمادگی برای برگزاری کارگاه با موضوع سبد سنت هفتم در مردا

 کم حمایت شدن سبد سنت هفت -۳عدم حمایت اعضای قدیمی از جلسات  -۲عدم جذب تازه وارد  -۱ ：مشکالت ناحیه 

 ریال ۰ : اهدایی مبلغ - اراک ناحیه

 نداشتن اهدایی برای شورا به علت افزایش سقف نشریات گروهها -۲نفر تازه وارد در طی دو ماه گذشته  ۲۰جذب  -۱ : ناحیه گزارش

 بررسی رسمیت جلسات نود روزه ：مشکالت ناحیه 

 

  ۰ : اهدایی مبلغ - البرز ناحیه

اتصال جلسه بانوان قزوین به ناحیه البرز و دریافت اهدایی نشریات و  -۲برگزاری جلسه ساختار بعد از چند ماه  -۱：ه ناحی گزارش

 چیپ توسط این ناحیه از ساختار البرز 

 ر و کم حمایت شدن سبد سنت هفتکمبود خدمتگزا : ناحیه اتمشکل

 

 ریال۴۰۰۰۰۰۰：یاهدای مبلغ - خراسان ناحیه

 -۳اتحاد بین خدمتگزاران ناحیه  -۲اهداء لوح تقدیر و سررسید به مالکین مکان های جلسه با رأی وجدان گروه  -۱ : ناحیه گزارش

 ءاستفاده از ابزار فرمت نود روزه توسط تعدادی از اعضا -۴برگزاری کارگاهها 
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خودمحوری بعضی  -۳مخالفت با جلسه مختلط تازه تاسیس نود روزه  -۲غیر اصولی عمل شدن فرمت نود روزه  -۱：ه ناحی مشکالت

 خدمتگزاران 

اهمیت دادن به ابزار نشریات در گروهها  -۲درخواست توضیح کامل در مورد فرمت نود روزه و جلسات مختلط  -۱ ： ناحیه پیشنهادات

 مشکالت و دستاوردها از رابطین درخواست گزارش -۳

 ریال  ۰ ：مبلغ اهدایی  -ناحیه خوزستان 

برگزاری کارگاه آموزشی روزهای  -۳انتخاب خدمتگزار رابط دوم شورا  -۲ناحیه در روند اطالع رسانی است  -۱ ：گزارش ناحیه 

 اردیبهشت ماه ۱۴و۱۲،۱۳

عدم  -۲طبق گزارش مرداد ماه رابط فرامنطقه   OAر نشریات شفاف سازی فروش کتاب الکلی های گمنام د -۱：مشکالت ناحیه 

 حمایت مالی شورا برای برگزاری کارگاههای آموزشی ناحیه 

 ریال۳۲۶۰۰۰۰اهدایی  مبلغ -کرمان ناحیه

 برنامه ریزی -۳برگزاری برگزاری کارگاههای سنت قبل از شروع جلسه هییت  -۲استارت جلسه در شهر بردسیر  -۱ : ناحیه گزارش

تغییر زمان جلسه پیام صبح از صبح سه شنبه به صبح  -۵تشکیل کمیته خوش آمدگویی  -۴برای برگزاری کارگاههای فراناحیه ای 

 تغییر برنامه جلسه زندگی نو )جلسات دوشنبه تعطیل شد سه شنبه بانوان تعطیل و عمومی شد( -۶دوشنبه 

کمبود خدمتگزار در شهر سیرجان به  -۲حمایت نشدن جلسات هییت نمایندگان توسط نمایندگان شهرهای مجاور  -۱ : ناحیه مشکالت

 دلیل حمایت نکردن بانوان

 

 ریال۲۲۰۰۰۰۰:اهدایی مبلغ - کیش ناحیه

الی  ۱۹عت برقراری جلسه سه شنبه سا -۲تا اول مهرماه  ۱۹به ۱۸تغییر ساعت جلسه روزهای شنبه از ساعت  -۱： ناحیه گزارش

 نفر باالی نود روز هستند  ۱۵نفر که  ۲۵با تعداد اعضاء  ۲۰：۱۵

 گروه نود روزه و رعایت نشدن سنت ها  ：مشکالت ناحیه 

 

 ال ری ۰اهدایی  مبلغ - گرگان ناحیه

برگزاری یک کارگاه از سوی خدمتگزاران با  -۲برگزاری جلسات روزهای دوشنبه و جمعه  -۱ : ناحیه گزارش

 -۴اردیبهشت ماه ،۲۱و  ۲۰آمادگی برای برگزاری کارگاه آموزشی شورا در  -۳از گروهی ساالنه موضوع تر

 برگزاری جلسه اداری گروهها و انتخاب خدمتگزاران برای فصل جدید 
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اطالع رسانی و به جامعه در ناحیه گرگان و درخواست همکاری از کمیته   OAقوی عمل نکردن در معرفی  : ناحیه مشکالت

 کارگاههای شورا برای ایجاد تغییر و تحول در سیستم پیام رسانی گرگان 

 ایران OAتشکر ویژه از سوی همه اعضاء ناحیه به خدمتگزاران  : ناحیه پیشنهادات


