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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

حضور و غیاب  آغاز شد. سپس منشی OAو مفاهیم خدماتی دوازده گانه صبح با خواندن دعای  3:00در تهران ساعت  4931ماه  امردادم دوجلسه شورای منطقه ای ایران مورخ  دومیننود و 
 دستور جلسه امرداد ماه را بیان کرد. خدمتگزاران و نواحی را انجام داد و پس از آن

 « شورای ایران کمیته هایگزارش » 

 -: خط ماندگار ریال 450.000 :تنخواهمبلغ  وب سایت: نام کمیته

 : گزارش ناحیه اصفهان توسط نماینده ایشان به ایمیل کمیته ارسال شد و در سایت قرار گرفت.خالصه کمیته

از نواحی خواهشمندیم که وبالگ ها را حذف کنند و در گروه  .OAهستند چه در نواحی و چه اشخاص و لینک شدن افراد به سایت  OA: عدم حذف وبالگهایی که مرتبط با کمیته مشکالت

 مراجعه نمایند. OAها اطالع رسانی نمایند و فقط به وب سایت 

 به دلیل مناسب و توان پاسخگویی سیستم سایت به انجمن.: نداشتن تنخواه جهت طراحی سایت جدید، کمیته پیشنهادات

 

 03403730490: خط ماندگار ریال 4.000.000: مبلغ تنخواه : اطالع رسانینام کمیته

 : به دلیل عدم وجود بوده در دو ماه گذشته فعالیتی نداشتیم و تنها از طریق تلفن پاسخگو بوده ام.خالصه کمیته

 .ریال 9.000.000برای افزایش تنخواه کمیته به درخواست : مشکالت کمیته

 : در راستای سنت یازدهم، جهت اطالع رسانی وسیع در سطح تلویزیون یا رادیو به صورت زیر نویس تلویزیونی و اطالع رسانی شود.کمیته پیشنهادات

 

 03403730490: خط ماندگار ریال 5.000.000 :مبلغ تنخواه کارگاه ها: نام کمیته

 : به دلیل عدم وجود بوده در دو ماه گذشته فعالیتی نداشتیم و تنها به ناحیه سنندج با پرداخت بودجه از سمت خود ناحیه کارگاه داشتیم.خالصه کمیته

 ریال. 7.500.000: درخواست برای افزایش تنخواه کمیته به مشکالت کمیته

 : ارائه نشده.کمیته پیشنهادات

 ریال بابت مانده تنخواه این کمیته به خزانه دار کل تحویل شد. 130.000: مبلغ کمیته توضیحات

 

 03431514100: خط ماندگار ریال 4.000.000: مبلغ تنخواه : آدرسهانام کمیته

 .رسانی را به ایشان ابالغ کردم طی دو ماه گذشته پاسخگوی تلفن خدماتی بوده ام، برخی درخواست برگزاری جلسه بودند که شماره تماس کمیته اطالع: خالصه کمیته

 همچنین هنوز خط ماندگار این کمیته به نام بنده نشده است. .به دلیل عدم همکاری نواحی دفترچه آدرسهای به روز را نتوانستیم تهیه کنیم :مشکالت کمیته

 .ریال 4.500.000افزایش تنخواه کمیته به : کمیته پیشنهادات

 .به همیاری کمیته نشریات و چاپ جهت برای تهیه دفترچه آدرس های ایران را دارد این کمیته نیاز: کمیته توضیحات

 

 03403730493: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه : ترجمه و تولید نشریاتنام کمیته

پمفلت راهنمایی برای راهنمایان، تهیه اساسنامه کمیته ترجمه و آماده سازی پمفلت فورمت برگزاری جلسات با محوریت متفاوت، پمفلت فورمت برگزاری جلسات لغزشی ها، : خالصه کمیته

 .تولید نشریات برای شورا

 .کمبود بودجه جهت چاپ و تولید نشریات های آماده چاپ: مشکالت کمیته

 .برگزاری جلسه طرح و برنامه برای اساسنامه کمیته ترجمه و تولید نشریات: کمیته پیشنهادات

جهت خدمتگزارای در قسمت ترجمه،  OAهمچنین کمیته تولید نشریات از تمامی اعضای  .همکاری نزدیک منشی شورا جهت همکاری در ترجمه پمفلت جلساتتشکر از : کمیته توضیحات

 ویرایش، تایپ، طراحی و خدمات کامپیوتری، چاپ و پیک نیاز به همیاری دارد. و دعوت به عمل می آورد.

 

 -: خط ماندگار -: تنخواهمبلغ  چیپ و سکه: نام کمیته

 .تمامی گزارشات ریز عملکرد این کمیته ضمیمه گزارش شده است: خالصه کمیته

 .هیچ کپی تهیه نخواهد شددر صورت تمایل هر یک از نواحی برای دریافت این گزارش، لطفاً با منشی شورا جهت کپی یک نسخه از آن را تماس بگیرند، در غیر این صورت : توجه فرمایید!

 

 03403730491: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته

ارسال نشریات به  ریال دیگر برای امرداد و شهریور ماه باقی مانده. 15.000.000ریال برای خرداد و تیرماه پاس شده و دو فقره دیگر به  15.000.000دو فقره چک به مبلغ  :خالصه کمیته

 .های اطالع رسانی ناحیه تهران و حضور در این غرفهناحیه اهواز و غرفه 

 .گزارش نشده.: مشکالت کمیته

 .لطفاً رابطین جهت اعالم و شفاف سازی به نواحی خود جهت خرید و میزان بدهی به گروه ها و حمایت گروه ها با خرید نشریات اقدام نمایند: کمیته پیشنهادات

 

 -: ماندگارخط  -: مبلغ تنخواه : ثبتنام کمیته

 : اقدام خاصی برای تکمیل ثبت صورت نگرفته، فقط دو عدد پکیج نشریات جهت آشنایی با انجمن به شورای شهر استان تهران ارسال گردیده.خالصه کمیته

 : نداشتن اطالعات در مورد تعداد جلسات که در ایران برگزار می شود و تعداد اعضا.مشکالت کمیته

 نمایندگان لطفاً تعداد جلسات و اعضای ناحیه خود را برای این کمیته گزارش دهند.: کمیته پیشنهادات
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 « گزارش نواحی شورای ایران» 

 -: خط ماندگار ریال 4.000.000: اهداییمبلغ  : سنندجناحیهنام 

 انتقال داده شد که نتیجه آن بسیار عالی بود. : طی دو ماه گذشته جلسات جذب تازه وارده داشته است و با حضور دو عضو قدیمی قدم یکخالصه گزارش

 : گزارش نشده.مشکالت

 : گزارش نشده.پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار : ندارداهداییمبلغ  : یزدناحیهنام 

 : به دلیل به حد نساب نرسیدن اعضا، هیئت نمایندگان برگزار نشد.خالصه گزارش

 : کمبود خدمت گزار و عدم حمایت اعضا.مشکالت

 : گزارش نشده.پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار ریال 500.000: اهداییمبلغ  : کرمانناحیهنام 

ه با سرویس دهی عالی یجلسه ارتقا پیدا کرده و مختلط برگزار می شود. از طرف دانشگاه علوم پزشکی به ما اجازه داده شده با حداقل کرا 1جلسه به  9: جلسات کرمان از خالصه گزارش

 جمعیت رو به افزایش است. کارکرد سنت، کتابخوانی و پمفلت خوانی داریم و به زودی کارگاه قدم به صورت ماهانه برگزار خواهد شد. .کنیماستفاده 

سلیت اعیاد و مناسبت ها درست است اعالم تبریک یا ت .خدمتگزاران گروه تکراری و به صورت خانوادگی خدمت میگیرند و خدمتگزار جدیدی نیست، ماندگاری تازه واردین کم است :مشکالت

 که اعالم شود؟ اگر نه چطور حذف کنیم؟

 : گزارش نشده.پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار ریال 3.000.000: اهداییمبلغ  : تهرانناحیهنام 

کارگاه برای امنیت جلسات برگزار شد. غرفه در سطوح مختلف جهت اطالع ، راهنما و رهجو و کارگاه مشترک اطالع رسان و OA: سه کارگاه با موضوع خدمتگزار مورد اعتماد خالصه گزارش

 رسانی برای جذب تازه وارد داشته ایم.

 : گزارش نشده.مشکالت

 شورا کسر شود.ن : تا زمان بازپرداخت بدهی ها کمیته کارگاه ها، کارگاهی برگزار نکند. درخواست خرج کرد کمیته ها به صورت گزارش کتبی. یک ساعت از زماپیشنهادات

 

 -: خط ماندگار ریال 1.770.000: اهداییمبلغ  خوزستان: ناحیهنام 

 .گروه گچساران آغاز به کار کردهبرگزار شد. کمیته ها و نواحی حضور داشتند و  3:90هفتاد و ششمین جلسه هیئت نمایندگان ساعت  10/01/4931در تاریخ : خالصه گزارش

 .و کمک مالی قابل اصالح می باشد؟ لطفاً کمیته ترجمه توضیح دهند 7ثبت برای ارائه نامه اطالع رسانی. آیا پمفلت سنتهای دوازده گانه، سنت عدم همکاری کمیته : مشکالت

 .ر ماه مبلغی برای باز پرداخت بدهی کمیته چیپ و سکه درنظر گرفته شود: هپیشنهادات

 آدرس آن به شرح ذیل است:: ناحیه خوزستان وبالگ خود را ایجاد نمود. توضیحات

http://www.oakhuzestan.mihanblog.com 

 

 -: خط ماندگار -: اهداییمبلغ  گرگان: ناحیهنام 

 .جلسات با داشتن تازه وارد برگزار می شود: خالصه گزارش

 .است که نیاز به اطالع رسانی و برگزاری کارگاه داریم OAنداشتن اطالعات کافی از برنامه : مشکالت

 .ندارند: پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار ریال 500.000: اهداییمبلغ  : اصفهانناحیهنام 

 جلسه هیئت نمایندگان اصفهان برگزار شد. 45:00ساعت  90/01/4931: در تاریخ خالصه گزارش

 : گزارش نشد.مشکالت

 برگزار خواهد شد. 49/00/4931در تاریخ  OA: جشنی با عنوان اتحاد کل اعضای توضیحات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال 4.500.000: اهداییمبلغ  : اراکناحیهنام 

 : تازه وارد به گروه ها می آیند و جلسات برگزار است و تولد اعضا نیز در دو ماه گذشته برگزار شده.خالصه گزارش

 لطفاً نواحی که تجربه دارند به ناحیه اراک تجربه ارائه کنند.: عدم وجود تجربه برای برگزاری جلسات مختلط، مشکالت

 : شورا هر دو ماه یک بار به جهت کاهش هزینه ها برگزار گردد.توضیحات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال400.000: اهداییمبلغ  : قزوینناحیهنام 

 داریم.: جلسات با فورمت های متنوع برگزار می شود و تازه وارد خالصه گزارش

و دریافت مکان برگزاری جلسه که  : مشکل محل برگزاری جلسات داریم و از این رو آدرس جلسه ای هم چاپ نکرده ایم و نیاز به حمایت و اطالع رسانی داریم. نداشتن نامه ثبتمشکالت

 درخواست آن را از شورا داریم.
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 : گزارش نشده.توضیحات ناحیه

 

 

 -: خط ماندگار ریال400.000: اهداییمبلغ  : شیرازناحیهنام 

کمیته ای موقت همایش تشکیل خواهد شد و در مورد تاریخ برگزاری و نحوه برگزاری هرچه بهتر همایش تصمیمات  09/05/4931: جلسه جدیدی راه اندازی شده. در تاریخ خالصه گزارش

 الزم گرفته خواهد شد.

 سبد سنت هفتم و عدم تمایل اعضا به گرفتن خدمت. : عدم حمایت اعضا قدیمی و حمایت نکردنمشکالت

 : گزارش نشده.توضیحات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال4.000.000: اهداییمبلغ  : کیشناحیهنام 

داریم و اعضا مشغول کارکرد قدم هستند. یک : کیش دارای یک جلسه بانوان است که متقاضی برای جلسات آقایان به دلیل توریستی بودن آن نیز وجود دارد. تازه وارد نیز خالصه گزارش

 دوره کارگاه سنت برگزار شد که از اعضای قدیمی که به صورت مهمان به کیش آمده بودند به صورت عشق دریافت شد.

 : به علت گرما جلسات با کاهش حضور اعضا روبرو شده.مشکالت

 بازگردد.: زمان شورا طوالنی است و ساعت آن به قبل توضیحات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال1.500.000: اهداییمبلغ  : خراسانناحیهنام 

شیروان جلسه جدیدی برگزار شد. کمیته کارگاه های  09/01/4931صبح برگزار شد. در تاریخ  40:45ساعت  13/09/4931: هشتاد و سومین جلسه هیئت نمایندگان در جمعه خالصه گزارش

 پروجکشن می باشد.خراسان در صدد تهیه ویدئو 

 : گزارش نشده.مشکالت

 : پمفلت های دعوت ما از شما دارای اشکال ترجمه مغایر با نسخه اصلی دارد.توضیحات ناحیه

 

 « گزارش مسئولین اداری» 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : خزانه دارمسئول ادارینام 

 : مبالغ دریافتی از نواحی به شرح ذیل می باشد:خالصه گزارش

ریال، قزوین  500.000ریال، اصفهان  500.000ریال، کرمان  1.500.000ریال، خراسان  1.770.000ریال، خوزستان  4.000.000ریال، کیش  4.000.000ریال، سنندج  3.000.000تهران 
 ریال می باشد. 19.075.000ریال که جمع آن  00.5000ل ریال و مانده خزانه قب 1.000.000ریال و باقی مانده از کمیته کارگاه ها  4.500.000ریال و اراک  400.000

 ریال می باشد. 1.045.000ریال که جمع آن  405.000ریال و تدارکات  750.000ریال، کرایه مکان  4.100.000ریال، کمیته اطالع رسانی  1.100.000: کمیته آدرسها خالصه هزینه ها

 ریال. 40.100.000: مانده خزانه

 ریال که با این شرایط بدهی شورا به ایشان تسویه شد و از این پس سود حاصله از فروش چیپ و سکه به حساب خزانه واریز خواهد شد. 41.100.000: چیپ و سکه پرداختی به کمیته

 ریال اعالم شده، پرداخت کند. 0.000.000شریات )م.ک( که ریال از بدهی شورا به مسئول قبلی کمیته ترجمه و تولید ن 1.000.000ریال که قرار بر این شد مبلغ  1.471.000: مانده خزانه

 می باشد. ریال 471.000: مانده نهایی خزانه

 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : منشیمسئول ادارینام 

درخواست شورا اینجانب با کمیته چیپ و سکه تماس تعداد غیبت های کمیته ها و مسئولین اداری لحاظ شده است. همچنین به  34: طبق درخواست شورا در گزارش شماره خالصه گزارش

ه تر نوشته شود و همچنین ز کنند تا گزارش خالصداشتم که قرار شد امروز در شورا حضور داشته باشند. خواهشمندم نمایندگان نواحی گزارشات خود را کامالً خالصه و از داستان نویسی پرهی
 حی و کمیته ها بد خط و کمرنگ نوشته شده بود که منجر به مشکالتی برای اینجانب گشته.خوانا باشد. در جلسه گذشته گزارشات برخی نوا

 

 « ماه شوراشهریور دستور کار » 

سکه، کارگاه، اطالع رسانی، طرح و  در تمام سطوح خدماتی شورا اعم از: مسئولین اداری گرداننده و جایگزین گرداننده، منشی و جایگزین منشی، خزانه داری، کمیته های چیپ و انتخابات برگزاری -
دریافت گزارش از خزانه دار بابت هزینه حسابرسی که برای  - :ذیل شرح به قبلی پیشنهادات بررسی همچنین .برنامه، ترجمه و تولید نشریات، توزیع نشریات، رابط فرامنطقه، وب سایت و ... می باشد

با حضور مسئول کمیته و بررسی نحوه خدمت ایشان به دلیل عدم حضور ایشان  چیپ توزیع از چیپ ولیدت کمیته تفکیکبررسی  –دهند.    می انجام تولیدی کار که هایی کمیته برای مالی سال تعیین
 خدمتگزار اعضای برای کارگاه تشکیل-تخصصی.   خدمات سایر و حسابرسی و ثبت برای مخصوص کارمند استخدام-صوتی.    های فایل به نشریات از تعدادی تبدیل -.  و بازو در چند ماه گذشته

 خوانده -جدید.   ای گاهنامه در ها کارگاه کلیه ماحصل از کتبی گزارش ارائه -اصول.   از همسان و مشترک فهم به رسیدن و سازی شفاف برای( ها کمیته مسئولین و رابطین نواحی، کارگاه مسئولین)
بررسی سایت جدید با توجه به ارائه گزارش کمیته وب  –جدا سازی کمیته تولید و ترجمه نشریات از هم دیگر.   –شورا.   در گروهی ترازنامه داشتن-شورا.  جلسه ابتدای در قبل ماه گزارش نشدن

 .ارائه کرده اند. تخصیص و یا افزایش تنخواه به کمیته ها کمیته هاکه مدت هاست  یبررسی پیشنهادات –سایت.  

 «خاتمه گزارش» 

با موضوع وب صبح  3:00صبح الی  0:00شایان ذکر است جلسه کمیته طرح و برنامه ساعت  شورای ایران. 49:00صبح تا  00:00از ساعت  00/00/4931ماه مورخ  امردادجلسه بعدی شورا اولین جمعه 

  .برگزار می گردد و از تمامی نواحی درخواست می شود تا در این جلسه حضور داشته باشند OAسایت 



 www.oair.irوب سایت                               تهیه و تنظیم: منشی شوراایران                         OAگزارش شورای 

 دقیقه با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. 49:00جلسه شورای ایران در ساعت 

 با تشکر منشی شورا


