
 www.oair.irوب سایت                               ع.ن منشی شورا تهیه و تنظیم:ایران                         OAگزارش شورای 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

خدمتگزاران و نمایندگان نواحی نیز  و حضور غیاب OAو مفاهیم خدماتی  قدم سوم صبح با خواندن دعای 3:66در تهران ساعت  60/60/4931ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  سومیننود و 
 آغاز به کار کرد. توسط منشی انجام شد و شورا

: تولید نشریات، توزیع نشریات، وب سایت، کمیته های حاضر. ،  گرگان: البرز، یزد، کیشنواحی غایب: اراک، شیراز، تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان، کرمان، قزوین، سنندج.  نواحی حاضر

 : گرداننده.مسئولین غایب: خزانه دار و منشی. حاضر مسئولین اداری: کمیته ثبت. کمیته های غایباطالع رسانی، کارگاه ها، آدرسها، طرح و برنامه، چیپ و سکه. 

 « شورای ایران کمیته هایگزارش » 

 -: خط ماندگار ریال 456.666 :تنخواهمبلغ  وب سایت: نام کمیته

 .شورا ایران در سایت قرار گرفت 39گزارش ناحیه اصفهان و شماره : خالصه کمیته

 .موضوعات در سایتامکانات ناقص دسترسی به : کمیته مشکالت

 .ایجاد سایت جدید: کمیته پیشنهادات

 

 63463730496: خط ماندگار ریال 4.666.666: مبلغ تنخواه : اطالع رسانینام کمیته

 اطالع رسانی در قزوین صورت گرفت. از تبریز تماس هایی جهت برگزاری جلسات در آن شهر داشته ایم. : خالصه کمیته

 .ران و تعدادی برگه می باشداموال این کمیته که در دست بنده است اعم از یک فقره خط ماندگار )بدون گوشی(، سالنامه های تاریخ گذشته، بنر، مهر، تعدادی پکیج پرخوشایان ذکرست برخی از 

 .نبود بودجه یا تنخواه کافی جهت امور اطالع رسانی: مشکالت کمیته

 .اعالم نشده: کمیته پیشنهادات

 

 63463730490: خط ماندگار ریال 5.666.666 :مبلغ تنخواه کارگاه ها :نام کمیته

 : به دلیل عدم وجود تنخواه هیچ کارگاهی برگزار نشده است.خالصه کمیته

 : ارائه نشده.مشکالت کمیته

 : ارائه نشده.کمیته پیشنهادات

 

 63431594966: خط ماندگار ریال 4.666.666: مبلغ تنخواه : آدرسهانام کمیته

از گرمسار درخواست مکرر برای بازگشایی جلسات دارند. همچنین شهرستان های رباط کریم، سبزوار، بوشهر و  .اطالع رسانی جهت حضور در شورا به رابطین و کمیته ها انجام شد: خالصه کمیته

 ماندگار.نیز درخواست دارند. همچنین در تهران تقاضای برگزاری جلسات در نازی آباد داشته اند.  سپاس از ناحیه قزوین بابت ارائه آدرس و شماره 

)عدم چاپ کارت خطوط ماندگار و فقط چاپ دفترچه آدرسها( متأسفانه موفق به چاپ این دفترچه نشده  4931ییر بودن آدرس ها و با توجه به رای در اردیبهشت به دلیل متغ :مشکالت کمیته

 .ام با وجودی که کمیته تولید نشریات اعالم آمادگی کرده اند

 .ارائه نشده: کمیته پیشنهادات

 ریال می باشد. 4.066.666خرج کرد کمیته  .کمیته جدید شد خط و گوشی تحویل: کمیته توضیحات

 

 63463730493: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه : ترجمه و تولید نشریاتنام کمیته

 در دست ویرایش بودن پمفلت برگزاری جلسات بهبودی و جلسات لغزشی ها. .انجام تعهدات مالی: خالصه کمیته

 .نشریات. کمبود خدمتگزار در تمام سطوح فعالیت کمیته ترجمه و تولید نشریاتشفاف نبودن امور : مشکالت کمیته

اضافه شدن یک عنوان خدمتگزار تحت عنوان مدیریت نشریات که می تواند به صورت چند نفره یا  .PDFجداسازی فرآیند ترجمه نشریات تا آماده چاپ شدن به صورت : کمیته پیشنهادات

 نوبت چاپ، تعداد چاپ نشریات و ... را بر عهده گیرد. تک نفره باشد که امور مالی،

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته

 .چیپ و سکه موجود می باشد: خالصه کمیته

فاق افتاد و به دلیل با توجه به اعالم مکرر اینکه تفکیک کمیته تولید از توزیع چیپ و سکه که قرار بود با حضور شخص بنده انجام شود ولی بدون حضور بنده ات :از شورا کمیته درخواست

ورای بعدی که در مهرماه می باشد مجدداً با حضور بنده مسائل و مشکالت بعدی که گریبان شورا و در صورت تفکیک گریبان کمیته ها را خواهد گرفت خواهشمندم مسئله تفکیک را در ش
 .بررسی نمایند و توضیحات تکمیلی را در آن تاریخ اعالم خواهم نمود تا شورا تصمیمات خود را شفاف تر بگیرد

 

 63463730491: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته

 پرداخت بدهی کامل نشریات به چاپ خانه با توجه به پاس شدن چک امرداد و شهریور ماه. .اهواز، اصفهان، شیراز، یزد، قزوین، جهرم، تهران و مشهدفروش به نواحی البرز،  :خالصه کمیته

 ارسال پکیج نشریات به گروه تازه تأسیس گرمسار.

 .کسری در نشریات طبق ماه های گذشته: مشکالت کمیته

 .نداشته اند: کمیته پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه : ثبتنام کمیته
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 این کمیته در شورا حضور بهم نرساندند و طبیعتاً گزارشی ندارند.: خالصه کمیته

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه : طرح و برنامهنام کمیته

اعالم کردند که وب سایت فعلی دارای مشکالت فراوان است و بروز رسانی نمی شود و مسئول کمیته : امروز جلسه درون کمیته ای با موضوع وب سایت برگزار شد. اکثر اعضا خالصه کمیته

یت و پزشکان، روحانیون و ... مفید باشد، با اکثر نیز اعالم کرد که وب سایت فعلی امکان خاصی ندارد و با توجه به اینکه وب سایت می تواند برای اطالع رسانی به اعضا داخل و خارج انجمن
 موافق شد که سایت جدیدی ایجاد شود.

تیم کمیته ها توسط : عدم دادن زمان کافی برای رای گیری با توجه به روشن بودن موضوع و برگزاری یک ساعت درون کمیته ای و شفاف بودن موضوع برای نواحی و مشکالت کمیته

 مداخله و مسموم سازی فرایند رای گیری برخی از خدمتگزار برای چندمین بار راجع موضوع وب سایت. .گردانندگی شورا

 طراحی سایت جدید جهت اطالع رسانی و دسترسی تازه واردین به اطالعات بروز. : یک ساعت از تایم شورا کاسته شود.کمیته پیشنهادات

 

 « گزارش نواحی شورای ایران» 

 -: خط ماندگار ریال 4.666.666: اهداییمبلغ  کردستان: ناحیهنام 

 .در ماه گذشته بیست تازه وارد به گروه اضافه شده است: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 : درخواست اطالع رسانی برای جا و مکان در شهر سنندج به دلیل ازدیاد اعضاء.ناحیه مشکالت

 : گزارش نشده.ناحیه پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار ریال 066.666: اهداییمبلغ  کرمان: ناحیهنام 

و دو  43:96تا  47جلسات با کیفیت برگزار می شود و تازه وارد زیاد داریم. اعضا با عضوی از رفسنجان قدم کار میکنند. چهار جلسه که دو جلسه در ساعت : ی ناحیهگزارش و دستاوردها

 .بتوانند اعم از شاغل و غیر شاغل شرکت کنندبرگزار می شود تا همه  40الی  41:96جلسه در 

ای را می تواند اعالم کند یا نه تأثیری ندارد؟ آیا اساسنامه ی  OAدر اعالم پاکی آیا کسی که مواد مخدر و یا الکل مصر می کند پاکی  .ماه 3نداشتن عضو قدیمی بیش از : مشکالت ناحیه

NA  را فقط با تغییر نام آوردن بهOA صحیح است؟ 

 : گزارش نشده.پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار .ندارد: اهداییمبلغ  : تهرانناحیهنام 

 .گزارش نشده: گزارش و دستاوردهای ناحیه

تهران و علی البدل تهران  به علت نرسیدن گزارش هیات از طرف منشی به اعضا، تهران گزارشی ندارد. در ضمن خزانه تعیین شده هنوز به دست هیچ یک از نمایندگان: مشکالت ناحیه

 .نرسیده است

 : گزارش نشده.پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال 5.436.666: اهداییمبلغ  خوزستان: ناحیهنام 

 خدمت گزار کارگاه ها انتخاب شد. تازه وارد در جلسه داریم. .برگزار شد و مشکل خاصی وجود ندارد 96/65/4931جلسه هیئت نمایندگان خوزستان در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 )هیچ کمکی صحیح است یا هیچ کمک مالی؟ 7آیا نصب تابلو جلوی در جلسات با درج شماره تلفن اصولی است؟ آیا در پمفلت سنت ها قسمت سنت : مشکالت ناحیه

که پیشنهاد را در سطح ناحیه خود عنوان کرده و با کسب تجربه و آگاهی رای داده شود. درخواست کارگاه سنت و  برای دادن رای های مهم به نواحی فرصت داده شود: پیشنهادات ناحیه

 .مفاهیم برای رابطین
 وبالگ خوزستان: 

www.oakhuzestan.mihanblog.com 

 

 -: خط ماندگار ریال 4.666.666: اهداییمبلغ  : اصفهانناحیهنام 

 در اصفهان. 49/60/4931برگزاری جشن در تاریخ  .راه اندازی تیم پیام رسانی: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .مشکل ثبت و جا و مکان: مشکالت ناحیه

 : گزارش نشده.پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال 4.966.666: اهداییمبلغ  : اراکناحیهنام 

هر ماه یک کارگاه سنت برگزار می کند و تا کنون هشت  41مختلط راه اندازی شده با نام اتحاد. کمیته کارگاه های ناحیه هفده تازه وارد داشته ایم. جلسه : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .سنت را برگزار کرده

 .گزارش نشده: مشکالت ناحیه

 : گزارش نشده.پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال 756.666: اهداییمبلغ  : قزوینناحیهنام 

جهت  46/65/4931، با جلسه کردان یک ساختار تشکیل داده ایم، حضور تیم اطالع رسانی در مورخه 40جلسه تازه تأسیس شهر هشتگرد یکشنبه ها ساعت : دستاوردهای ناحیهگزارش و 

 تغییر مکان داشته ایم و همچنین تازه وارد داریم.  .اطالع رسانی در سطح شهر و سپاس از این کمیته
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 چطور می شود از حضور اعضای غیر پرخور در جلسات خودداری کرد؟  .اطالع رسانی وسیع در سطح شهر و ارگان ها را داریم و جذب و ماندگاری تازه وارد: مشکالت ناحیه

 .در زمان مشارکت آنها OAمن قدمی دیگر و کوچک کردن انج 49پمفلت گرداننده میشود به جای اعالم پاکی از اعالم پرهیز عنوان بشه؟ حضور اعضای : پیشنهادات ناحیه

 

 

 -: خط ماندگار ندارد.: اهداییمبلغ  : شیرازناحیهنام 

 همایش ناحیه برگزار شد. جلسه مخصوص بانوان راه اندازی شد.  47/65/4931در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

عدم تمایل گرفتن پست های خدمتی توسط اعضا، ریزش اعضای گروه در کنگان و حمایت اعضای  عدم حمایت اعضای قدیمی از جلسات، عدم حمایت سبد سنت هفتم، : مشکالت ناحیه

 .قدیمی، درخواست جلسه کارگاهی و حمایت برای برگزاری همایش، گذاشتن امنیت در جلسات مختلط

 : گزارش نشده.پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال 566.666: اهداییمبلغ  : خراسانناحیهنام 

الع رسانی خریداری پانزده جلسه برای آقایان و بانوان برگزار می شود، راه اندازی سه جلسه برای بانوان توسط کمیته اطالع رسانی، ویدئو پروژکتور برای اط: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .شده برای جلسات کارگاهی

ابزار داریم، در مورد جلسه مختلف هم بررسی شد و  3ابزار شده است. تقاضای پمفلت  3ابزار که اکنون  3گرداننده با پمفلت های گروه ها یک دست نیستند خصوصاً پمفلت : مشکالت ناحیه

 .نمایندگان رای مخالف تشکیل را دادند

به طوری که همه اعضا آموزش ببینند؟ و اگر در سطح جامعه است بررسی نحوه رساندن پیام انجمن به اعضا، اطالع رسانی باید در داخل باشد یا مربوط به کمیته کارگاه ها : پیشنهادات ناحیه

 کمیته اطالع رسانی چگونه انجام دهد؟

 

 « گزارش مسئولین اداری» 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : خزانه دارمسئول ادارینام 

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

ریال، قزوین  566.666ریال، اصفهان  566.666ریال، کرمان  9.566.666ریال، خراسان  9.776.666ریال، خوزستان  4.666.666ریال، کیش  4.666.666ریال، سنندج  3.366.666تهران 
 ریال می باشد. 99.675.666ریال که جمع آن  06.5666ریال و مانده خزانه قبل  9.366.666ریال و باقی مانده از کمیته کارگاه ها  4.566.666ریال و اراک  466.666

 ریال می باشد. 1.045.666ریال که جمع آن  435.666ریال و تدارکات  756.666ریال، کرایه مکان  4.966.666ریال، کمیته اطالع رسانی  9.136.666: کمیته آدرسها خالصه هزینه ها

 ریال. 43.106.666: مانده خزانه

 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.ریال  41.933.666: پرداختی به کمیته چیپ و سکه

 ل اعالم شده، پرداخت کند.ریا 3.666.666ریال از بدهی شورا به مسئول قبلی کمیته ترجمه و تولید نشریات )م.ک( که  1.666.666ریال که قرار بر این شد مبلغ  1.479.666: مانده خزانه

 می باشد. ریال 479.666: مانده نهایی خزانه

 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : منشیمسئول ادارینام 

کمیته و مبلغ اهدایی در جای قبل  : طی ماه گذشته به دلیل مشکالت فراوانی که کمیته ها و نواحی ایجاد کرده بودن بابت اشتباه نوشتن گزارشاتشان و عدم ثبت نام ناحیه یاخالصه گزارش

ی، کمیته ها و حتی فرم جدا برای مسئول خزانه بنده را دچار مشکل کرده اند و نوشتن گزارش بسیار با مشکالتی را همراه داشته است. از سوی دیگر تهیه فرم تازه جهت دریافت گزارش نواح
 ریال می باشد. 160666هزینه این ماه  را خوانا و خالصه و با دقت ارائه کنند. از تمامی نواحی و کمیته ها درخواست می شود که گزارشات شورا.

 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : خزانه دارمسئول ادارینام 

 : تمامی دریافتی ها و پرداختی ها به شرح ذیل می باشد:خالصه گزارش

 مبلغ به ریال دریافت از
 ریال 756.666 قزوین

 ریال 566.666 خراسان

 ریال 4.666.666 اصفهان

 ریال 5.436.666 خوزستان

 ریال 366.666 البرز

 ریال 4.666.666 سنندج

 ریال 066.666 کرمان

 ریال 476.666 مانده از قبل

  

  ریال 46.646.666 جمع کل

 مبلغ به ریال پرداخت به 
 ریال 160.666 منشی

 ریال 956.666 تدارکات

 ریال 756.666 اجاره

 ریال 370.666 نشریات توزیع

 ریال 1.366.666 تسویه بدهی به نشر قبل

 ریال 4.066.666 آدرسها

 ریال 366.666 اطالع رسانی

  

  ریال 3.359.666 جمع کل

 ریال 193.666مانده نهایی خزانه: 

 اختصاص داده شود. OAاولویت خزانه شورا به ارتقای سایت  –نیاز به حسابرسی مالی در شورا.  –کل بدهی شورا تسویه شد.  -
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 « ماه شوراشهریور دستور کار » 

 و توزیع نشریات انتخاب شدند. گزاران فقط اطالع رسانی، آدرسها، کارگاه هااز میان تمام خدمت  : برگزاری انتخابات شورا

 : شده پیشنهادات انجام -

 شد.توزیع چیپ و سکه از تولید جدا  -

 توزیع نشر و توزیع چیپ و سکه باهم ادغام شد. -

 « ماه شورا مهردستور کار » 

 استخدامدهند و  می انجام تولیدی کار که هایی کمیته برای مالی سال تعییندریافت گزارش از خزانه دار بابت هزینه حسابرسی که برای  - :ذیل شرح به قبلی پیشنهادات بررسیبرگزاری انتخابات، 
 مسئولین و رابطین نواحی، کارگاه مسئولین) خدمتگزار اعضای برای کارگاه تشکیل، صوتی های فایل به نشریات از تعدادی تبدیل، تخصصی خدمات سایر و حسابرسی و ثبت برای مخصوص کارمند
بررسی سایت جدید با توجه به ارائه ، جدا سازی کمیته تولید و ترجمه نشریات از هم دیگر، شورا در گروهی ترازنامه داشتن، اصول از همسان و مشترک فهم به رسیدن و سازی شفاف برای( ها کمیته

 .تخصیص و یا افزایش تنخواه به کمیته ها ارائه کرده اند، کمیته هاکه مدت هاست  یبررسی پیشنهادات و برگزاری درون کمیته ای طرح و برنامه و شفاف سازی موضوع،  گزارش کمیته وب سایت

 «خاتمه گزارش» 

(، رابط فرامنطقه، طرح و برنامه و وب سایت دارد. لطفاً در نواحی اطالع رسانی شود تا نفرمنشی، خزانه دار )دو نایب گرداننده، منشی،  نایبشورای منطقه ی ایران نیاز به خدمتگزار در سطوح: گرداننده، 
 اعضایی که تمایل به خدمت دارند در شورای بعدی حضور بهم رسانند. 

  می شود تا در این جلسه حضور داشته باشند.از تمامی نواحی درخواست  شورای ایران. 49:66صبح تا  63:66از ساعت  69/67/4931ماه مورخ  مهرجلسه بعدی شورا اولین جمعه 

 دقیقه با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. 49:65جلسه شورای ایران در ساعت 

 با تشکر منشی شورا


