
 1900 ایران OAگزارش شورای 

 

 www.oair.ir  1وب سایت: تهیه و تنظیم : منشی شورا

 

 به نام خدا

صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه خیابان شیخ،در تهران 0۲/0۹/13۹7ایران مورخ  OAجلسه شورای  پنجمینو بیست و صد 

 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد. ۹سالمت ،طبقه دوم ساعت 

 :خدمتگزاران حاضر  

سانی)کمیته اطالع شریات)آدرس،(غایبر ضر(،تولید ن سه حا شریات)،(غایبها)ابتدا و انتهای جل سه توزیع ن ابتدا و انتهای جل

ضر ضر(،(،حا سه حا شریات)ابتدا و انتهای جل سکه)ترجمه ن ضر یابتدا و انتهاچیپ و  سه حا  یابتدا و انتها(،طرح و برنامه)جل

ضر سه حا ضرها)کمیته کارگاه(،جل سه حا ضر یدا و انتهاابت(،کمیته ثبت)ابتدا و انتهای جل سه حا ابتدا و )1،رابط فرامنطقه(جل

 (غایبسایت)کمیته وب(،جلسه حاضر یانتها

 :مسئولین اداری حاضر 

نایب گرداننده)ابتدا و انتهای جلسهههه حاضهههر(،منشهههی)ابتدا و انتهای جلسهههه گرداننده)ابتدا و انتهای جلسهههه حاضهههر(،

 جلسه حاضر( انتهای اواسط تا) ۲ دار¬خزانه،ابتدا و انتهای جلسه حاضر()1دارخزانهحاضر(،

 رابطین حاضر: 

ضر()1رابط  تهران سه حا ضر(۲،تهران رابط ابتدا و انتهای جل سط حا صفهان،)ابتدا تا اوا سه )مرکزی(،غایب)ا ابتدا و انتهای جل

(،گلسههتان)ابتدا و انتهای جلسههه جلسههه حاضههر یابتدا و انتهاخوزسههتان)،خراسههان)ابتدا و انتهای جلسههه حاضههر(،حاضههر(

ابتدا ،رشت)جلسه حاضر( از اواسط(،کرمان)غایب،چالوس)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(هردو )۲و1رابط حاضر(،جلسات آنالین

 (.جلسه حاضر یابتدا و انتها(،گرمسار)جلسه حاضر یو انتها

  :اطالعیه 

 یید شد.جدید انجمن پرخوران گمنام تأفراخوان برای هیأت موسس 

 07/10/13۹7جمعه  جلسه بعدی شورا 

 :دستور کار ماه آینده 

 خواندن دوازده مفهوم خدماتی  -1

 ها ر و غیاب رابطین و مسئولین کمیتهحضو -۲

 گزارش رابطین  تدریاف -3

 ها دریافت گزارش کمیته -4

 بازخوانی اساسنامه شورای ایران در وقت دوم(پیشنهاد رسیدگی به پیشنهادات معوقه) -5

 برنامه انجام شود و در اساسنامه قید گردد.تعیین مرزبندی نواحی با کمک کمیته طرح و  -6
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 ایران OAهای شورای گزارش کمیته

 هاکمیته آدرس 

 نرگس بازوها نفیسه نام مسئول

 ریال ۲00000 هاهزینه ریال 1000000 میزان تنخواه  0۹1۹45۲1۲00 خط خدماتی
 

 :گزارش کمیته 

تار -3 ها آدرسمدیریت به روز رسانی -۲   تلگرام و هاپاسخگویی به تلفن-1 مدان خواسههه یه و ه اروم

 رسانی ارجاع شد.که به کمیته اطالع برگزاری جلسات آنالین هستند

 رشت متقاضی برگزاری جلسات آقایان هستند.-4

 تهیمشکالت کم : 

نواحی بدون جلسهههه،متقاضهههی برگزاری جلسهههه -۲  .های به روزشان را نفرستادندچند ناحیه آدرسهنوز -1

همههدان و -5 ساوه و کاشان خط خدماتی ندارند.-4 نواحی تازه تأسیس مشخص نیست.تکلیف -3 هستند.

 برگزاری جلسات بندرعباس نامشخص است.-6 کنند.ارومیه در جلسات شورا شرکت نمی

 کمیته موقت ثبت 

 محمدرضا بازوها ثریا نام مسئول

 ریال 1000000 هاهزینه ریال 5000000 میزان تنخواه   خط خدماتی

  : گزارش کمیته  

 شود.آذر پیگیری الزم انجام می 3باشد.روز شنبه کمیته منتظر پاسخ وزارت کشور جهت دریافت نامۀ معرفی به ثبت می -1

 تهیمشکالت کم : 

 دهد.مسئول دانسته و به ایشان پاسخ میوزارت کشور هیأت موسس را 

 کمیته کارگاه ها 

  بازوها محمد نام مسئول

 ریال 1450000  هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  0۹10۹7۹6136 خط خدماتی

 :گزارش کمیته 

با موضوع فرمت آذر برای ناحیه خراسان  16و  15آماده کردن کارگاه -۲  قبل از شورا بند ب1۲کارگاه مفهوم -1

   چهارمآذر با موضوع تراز قدم  13آمادگی کارگاه گرگان -3 روزه ۹0بهبودی از لغزش و فرمت 

  آذر با هزینه خود ناحیه ۲7زمان  6و 5،4آمادگی کارگاه رشت با موضوع سنت  -4

 : مشکالت کمیته  

ید و   -۲ ریال  ونیلیمده و درخواست افزایش میزان تنخواه از شش میلیون ریال به کمبود تنخواه -1 نداشهههتن و

 هاپرژکتور جهت برگزاری کارگاه

 پیشنهادات کمیته:. 

 کارگاه آموزشی برای مسئولین کارگاه نواحی جهت تأثیرگزاری بیشتر و هزینه کرد کمتر، هر سه ماه یکباربرگزاری -1 
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  ۹۸،مرداد  ۹۸، اردیبشهت  ۹7های پیشنهادی اواخر بهمن تاریخ -۲

  ناحیه  10یا  ۸کشور به نواحی مشخص تبدیل شود ترجیحاً  -3

  فرامنطقهکمیته 

 مهناز،نیما بازوها احسان نام مسئول

 ریال0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه   خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

پرداختی بههه -۲  فرم ثبت گروهی تکمیل و ارسال شد و منتظر جواب ایمیل از دفتر خدمات جهانی هستیم-1 لغ  ب م

خدمات سههنت با ویرایش جدید از دفتر  1۲قدم و  1۲کتاب -3 دفتر خدمات جهانی مشخص و ارسال گردید.

سمتجهان شده و جهت دریافت ق شده نیاز به پر کردنی خریداری  سال به دفتر خدمات  و  licenseهای ویرایش  ار

 باشد.جهانی می

 رجمه نشریاتکمیته ت 

  بازوها شبنم نام مسئول

 ریال 637000 هاهزینه ریال 3500000 میزان تنخواه  0۹10۹7۹6140 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

های های انجام شده و ترجمهبندی وسا ل و مشخص کردن ترجمهوسا ل کمیته ترجمه،مرتب کردن و دسته دریافت-1

تهههالش بهههرای  -3 های گذشته تا حد امکان ای ترجمههوری فایلآجمع -۲ های اورجینال نیمه و کتاب

نیاز به خدمتگزار  رسانیِالعرسان تهران و ایران برای اطتماس با اطالع -4 هماهنگ کردن با مسئول کمیته سابق 

قه  -6 های دریافت شده licenseبرای  1هماهنگی با بازوی رابط فرامنطقه-5 با رابط فرا منط ماهنگی  در مورد  ۲ه

 تالش برای تهیه پنفلت های جلسات  -7  کتاب قدم جدید

 کمیته: مشکالت  

  کامل تحویل نشههده اسههت.های قبلی فایل ترجمه-۲   .خراب استگوشی خدماتی تاپ و شارژرلب-1

ندکی رغم اطالععلی -4   عدم همکاری کافی مسئول سابق ترجمه -3 عداد ا یل برای رسههههانی ت ما ابراز ت

 نشریات ۀترجم ۀکمیتبرای کمک به متخصص  و نداشتن بازوی مشخص -5 اند. خدمتگزاری کرده

  کمیته: پیشنهادات  

های نشههریات گذشههته و ارا ه تهیه فایل -3 ریافت فایل نشریات هماهنگی برای د -۲ تاپ تعمیر لب-1

مشههخص کردن و ارا ه فایل کتاب پرهیز و ارا ه به سههاختار جهانی جهت گزارش فعالیت  -4 جهانی تارآن به ساخ

،کتاب پرهیز و برگزاری راهنمای کارکرد قدم  هایاختصههات تنخواه مناسههب برای تکمیل کار کتاب -5  ناحیه ایران

 .شروع کار ترجمه کتاب قدم تازه چاپ شدهو ها و پنفلت برگزاری جلسات ارگاهک
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 کمیته توزیع نشریات 

 ،جعفرمهدی بازوها جواد نام مسئول

 ریال 3600000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  0۹10۹7۹6134 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

 ریال  437۲0000: کل فروش -1

    ریال14570000نرخ سود نشریات : 

 سههههم خزانههه نشهههریههات ۲0٪ ریال ۲1۸0000خدمات جهانی  15٪  ریال ۹470000سهم شورا  ٪65

 ریال۲۹۲0000

 کمیته: مشکالت  

 های گمنام .نشریه الکلیکسری -1

 کمیته: پیشنهادات  

 1- سیستم کامپیوتر و پرینتر و نصب نرم افزار انبارگردانی و حسابداری خرید  

  برنامهکمیته طرح و 

 محمدرضا و فاطمه بازوها رسول نام مسئول

 ریال 15000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  0۹1۹۲1353۸5 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

 این کمیته سه بار پیگیر پروتکل فضای مجازی بوده و هنوز پروتکل آماده نشده است.-1

 شود.اقدام نیست و طبق اساسنامه خدمت انجام میهای گذشته در حال حاضر کار خاصی در دست طبق گزارش-۲

 کمیته: مشکالت  

  کند.گوشی خریداری شده غیرفعال شده و فروشنده قبول نمی-1

 کمیته چیپ و سکه 

 جواد بازوها مهدی نام مسئول

 ریال 3100000 هاهزینه ریال 37۹7000 میزان تنخواه  0۹13110۲533 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

  عدد 600چیپ ناحیه تهران فروش -1

 ریال ۲600000عدد جمع دریافتی  40فروش سکه ناحیه تهران  -۲                  

 ریال  ۹00000عدد جمع دریافتی  300فروش چیپ ناحیه اصفهان  -3

 ریال  ۲۹7000مانده از فروش قبل نزد مسئول کمیته چیپ و سکه  -4

 ریال  37۹7000جمع کل مانده  -5

 ریال  3100000هزینه طالکوب برای چیپ  -6

  ریال  6۹7000مانده نزد مسئول کمیته  -7
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 گزارش خزانه 

 

 ایرانگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران 

 : ریال00000175    مبلغ اهدایی 

  :از سههاعت  ۹7آذر  ۲در تاریخ  -۲ برگزار شد. ۹7آبان  ۲5در تاریخ هیأت نمایندگان تهران -1گزاش ناحیه

  اساسنامه بازخوانی شد. -3 گردد.سال فعالیت انجمن در تهران برگزار می 14یادبود  1۸تا  15

 :عدم حمایت از -3   های جلسهههاتعدم حمایت از خدمت-۲ از جلسات عدم حمایت اعضا-1 مشکالت ناحیه

نبودن مجوز فعالیت به علت تاخیر و عدم دریافت  -4 ها اعضا از کارگاهعدم حمایت  -3 سبد سنت هفتم

  مکان برای برگزاری 

 سمنان و گرمسار  ناحیه 

  : ریال 0     مبلغ اهدایی 

 به دلیل نداشتن نامه مجوز ثبت امکان تهیه محل برگزاری جلسات مشکل است . -1 ناحیه : مشکالت  

     روزه  ۹0گارد گرفتن در برابر فرمت  -4 ها ها و قدمآگاهی نداشتن به سنت -3 مشکل جذب تازه وارد  -۲              

 ا تازه واردین تمایلی به      هدر گروهبه دلیل عدم مشارکت از تجربه ،نیرو و امید  -6 ترس از پرهیز گرفتن  -5              

 جلسات ندارند. شرکت در                

 شنهادات س -1 ناحیه: پی صورت ا ست کارگاه آنالین به  ضا و جذب تازهدرخوا وارد و انتقال کایپ برای آگاهی اع

 قدم و سنت  

 ریال توضیحات  ریال هاپرداخت  ریال هادریافت

 1۸4۹5500 مانده خزانه  ۸0000 تدارکات  17500000 تهران

 1۸510000 هاکل پرداخت  ۸00000 کرایه مکان  ۲000000 اصفهان

    1450000 هاکارگاه  ۲00000 گرگان

    3۸0000 کمیته طرح و برنامه  1000000 خراسان

    ۲00000 هاآدرس  500000 گیالن

    1000000 ثبت  1030000 کرمان

    4000000 فرامنطقه  3000000 آنالین

    7000000 ترجمه  ۹470000 سود نشریات ٪65
سود نشریات بابت  15٪

    3600000 کمیته توزیع نشریات  ۲1۸0000 خدمات جهانی



 1900 ایران OAگزارش شورای 

 

 www.oair.ir  6وب سایت: تهیه و تنظیم : منشی شورا

 

 خراسان حیهنا  

 : ریال 1000000    مبلغ اهدایی 

 : ها به خوبی ها وهماهنگی اعضا در گروهات بهبودی و موضوعات انتخاب شده و مشارکتجلس -1 گزارش ناحیه

  شود.انجام می

 برای دوستانی که توانایی خرید نشریات را ندارند چه پیشنهادی دارید؟-1ناحیه: مشکالت 

 پنفلت -3الگ  سههایت به جای وبجایگزینی وب -۲ خواست برگزاری کارگاه سراسریدر -1 :پیشنهادات ناحیه

 و کارت تبریک فقط برای امروز عوض شود.

 خوزستان ناحیه 

 : ریال 0    مبلغ اهدایی 

 : شن تولد گروهبرگزاری  -1 گزارش ناحیه سنت پنجم در تاریخهای آرامش و ادو ج ستای   ۲۹و  1۸های مید در را

سنت برگزار  -۲    ۹7آبان  سه کارگاه  شروع جل صحن هیأت نمایندگان قبل از  صمیم دارد پایان هر ماه در  ناحیه ت

بازخوانی  -4شوند . رسانی هستند و از طرف ناحیه حمایت میر اطالعهای تازه تاسیس در مسیگروه -3 کند. 

 اساسنامه انجام شد. 

 :عدم حمایت سبد سنت هفتم مشکالت ناحیه 

 در اولویت قرار گرفتن فعالیت کمیته ثبت به جهت حل مشکالت انجمن در سطح جامعه  :احیهپیشنهادات ن 

 گلستان  ناحیه 

 : ریال ۲00000    مبلغ اهدایی 

 : چاپ تبلیغ در برگه های  -1 گزارش ناحیهA5  ۲-تشهههکیههل -3 نفر تشکیل شد. 5رسانی متشکل از تیم پیام

 ساختار خدماتی با گروه جدید در سطح استان در ماه جاری 

  :نبودن جاذبه برای افراد تازه واردمشکالت ناحیه  

 اراک  ناحیه 

 : اراک مبلغی اهدا نشد.های سالگی گروه 13رگزاری همایش به علت ب  ریال0    مبلغ اهدایی 

 : سانی خواهد در آذرماه که زمان و مکان آن اطالع های اراکسالگی گروه 13برگزاری همایش  -1 گزارش ناحیه ر

  نفر تازه وارد داشتیم. 4۹تعداد  -۲ شد.

  جلسات آنالین 

 : ریال3000000    مبلغ اهدایی 

 : کلیه پسهههت های خدماتی ناحیه واگذار شهههد. -۲  اساسنامه هیأت آنالین تکمیل شده  -1 گزارش ناحیه    

   Oairanirاطالع رسانی آنالین  کانال -3 

 :شنهادات ناحیه شتکمیته اطالع -1 پی سانی و پ سی کانالر شد که با نام های میها و گروهیبانی آنالین در حال برر با

 باشند لطفا نواحی مختلف اگر کانالی دارند معرفی کنند.گمنام در حال فعالیت میپرخوران



 1900 ایران OAگزارش شورای 

 

 www.oair.ir  7وب سایت: تهیه و تنظیم : منشی شورا

 

  : اعالم ساعات جلسات آنالین 

 روزه ۹0فرمت با  ۲۲:15الی  ۲1ساعت  شنبه 

 روزه ۹0با فرمت  ۲0:45الی  1۹:30ساعت  یکشنبه 

  با فرمت  ۲۲:30الی  ۲1ساعت چهارشنبهOA مادر 

 با فرمت بهبودی از لغزش 16:15الی  15روزه و ساعت  ۹0با فرمت  ۹:45الی  ۸:30ساعت  پنجشنبه 

  روزه ۹0با فرمت  1۹:15الی  1۸و  روزه ۹0با فرمت  11:15الی  10جمعه ساعت 

  کرمانناحیه  

 : ریال1035000    مبلغ اهدایی 

 : برگزاری کارگاه آموزش با موضهههوعات  -۲ رسانی برگزاری اولین جلسه درون کمیته اطالع -1 گزارش ناحیه

لد  -3 واردان در بردسیر نحوه برخورد با تازهخدمت، مان OAبرگزاری جشهههن تو ندگی نو در کر    در گروه ز

  صبح از کافه صوفی به نمازخانه مرکز بهداشت چهارراه شفاجایی مکان پیام جابه -3 

 :گهههروه  -۲ گروه مسیر امید با مشکل آب و مشخص نبودن موجر واحد مواجه است . -1مشکالت ناحیه

  جایی مکان دارند و نیاز به کارگاه آموزش سهههنت دارند. مسهههیر آرامش جیرفت به دلیل جمعیت زیاد نیاز به جابه

 . تر کردن فضههها داردکبودی به دلیل فضهههای بزرگ و عدم توانایی گرمایش مطلوب نیاز به کوچگروه نوید به -3 

   رسانی خدمتگزاران به عدم تمایل خدمت -4 

  

  گیالن ناحیه 

 : ریال500000    مبلغ اهدایی 

 : آبان( ۲7آبان)های ایران با هزینه ناحیه گیالن در سهههت تعیین سهههخنران از کمیته کارگاهدرخوا-1 گزارش ناحیه    

کند در روز جلسهههه برگزار می 4شهههت در هفته ر -3 حمایت چشمگیر اعضای رشت از خرید نشریه  -۲ 

 کنند کمتر است. ردین و تعداد اعضایی که حمایت مییکی از جلسات تعداد تازه وا

 :شکالت ناحیه مجوز الزم .             ها به دلیل نبودنداشهههتن نامه ثبت و مشهههکل در برگزاری جلسهههات و کارگاه -1م

 پاسخ بوده و جواب درستی دریافت نشد.ها بیرسان پاسخگویی درستی ندارند و تماسمسئول اطالع -۲ 

 :مهاهگی          1۸و  6در خواسههههت ضهههرب چیهپ -۲ در خواست چاپ نشریات جدید -1 پیشنهادات ناحیه

 های ایران با هزینه ناحیه گیالن در آذرماه در خواست مجدد سخنران از کمیته کارگاه-3 

 


