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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 ماه گزارش دییتاسپس  آغاز شد.  OAو خواندن دوازده مفهوم خدماتی  سوم قدم یدعا خواندن با صبح 8:۳0 ساعت تهران در 5/6/۹۳۱5 مورخ رانیا OA ی منطقه یشورا هجلس نیو سوم صد
و وبسایت  تحاضر اعم از کمیته های اطالع رسانی، کارگاه ها، ترجمه و ویراستاری، توزیع نشریات و چیپ و سکه، موقت ثبان دمتگزارخ جلسه نیا درکمیته ها دریافت شد.  و رابطین از قبل

شایان ذکر است که کمیته  و منشی غیبت داشتند.کمیته تولید نشریات ، خزانه دار و خزانه دار دوم حاضر بودند. نائب منشی رداننده،اداری گرداننده، نائب گ حضور داشتند و همچنین مسئولین
 ) هر دو، یزد، اصفهان، کرمان(رابط ) هر دوهمچنین نواحی حاضر در شورا تهران صبح به بعد( حضور نداشتند. ۹0:۳0ت موقت ثبت و کمیته ترجمه و ویراستاری از قسمت دوم شورا )از ساع

 حضور داشتند. ۹۹:15الی  ۹0:۹5از ساعت فقط رابطه ناحیه قم شایان ذکر است که  .و گرمسار بودند ، اراک، قم، خراسان(رابط ) هر دو، البرز، قزوین(رابط ) هر دو گلستان، (رابط

 برگزاری شورا می باشد. ۹۳تا  ۱برای ترازنامه شورا و از  ۱تا  8از ساعت  ۹۳۱5اندن دعای آرامش خاتمه یافت. جلسه بعدی شورا در تاریخ دوم مهر با خو ۹۳:00جلسه در ساعت 

 دستور کار شهریور ماه شورا* 

، خزانه دار )رضا(، خزانه دار دوم )اکرم(برای یک ماه با تأیید گروه ننده )بهروز(، منشی موقت انتخابات مسئولین اداری )گردا -2 .)کل صفحات بازخوانی و تأیید شد( تنظیم اساسنامهبازخوانی و  -۹

به  -5 برگزار نگردد. ایران OAسالگی  ۹2 همایشبه این خرد جمعی رسید که شورا پس از بحث و گفتگو  -1 .(انتخابات کمیته های بدون مسئول )کمیته آدرس ها )مهدی( -۳ )امین((.
سود حاصل  -6 ساعت(. 18یک گوشی هوشمند از محل تنخواه کمیته نشریات تهیه شود. )ظرف مدت  درخواست مسئول کمیته ترجمه و ویراستاری نشریات و پس از تأیید رابطین مبنی بر خرید

 -8بررسی مالی کمیته چیپ و سکه.  -7 دید به جای واریز به خزانه کل.از فروش چیپ و سکه با خرد جمعی شورا از این پس در حساب کمیته توزیع باقی بماند برای تهیه و تولید سکه های ج
 .مختلط جلسات یبرا مناسب عنوان انتخاب -۹0 در صورت دو روزه شدن. شورا در حضور یبرا ینواح نیرابط اسکان تیوضع به یدگیرس -۱ .صوتی های فایل به ازنشریات تعدادی تبدیل

 (5931)مهر ماه  * دستور کار ماه آینده شورا

ت به عمل آورند تا راجع مراحل ثبت شفاف تر و آگاهانه تر تصمیم گیری شود و شورا بتواند برای مسائل مربوط به ثبت، قرار شد ماه آینده تیم گردانندگی از یک نفر متخصص امور ثبت دعو -۹
خدمتگزاران کمیته طرح و برنامه، کمیته تولید  ) شورا نیاز بهی بالتصدی و مسئولین ادار انتخابات کمیته ها -2 به خرد جمعی آگاهانه ای برای کمیته موقت ثبت و مدت خدمت ایشان برسد.

بررسی تشکیل کمیته  -1 توسط رابط فرامنطقه. OAدالر به سازمان جهانی  ۹00بررسی پرداخت اعانه  -۳ .سکه، مسئول اداری منشی، مسئول اداری نائب منشی و مسئول اداری نائب گرداننده(
ای ماندگار کمیته ها و مسئولین اداری پیگیری خط ه -6 .و ارائه آن به کمیته آدرسهای جدید ای قبلی توسط گردانندهکمیته آدرسهمانده در دست پیگیری تنخواه و وسایل  -5 آرشیو )اموال(.

بررسی چرخشی  -8ال رابط به شورای ایران در نواحی ایران(. بررسی داشتن حداقل تعداد گروه برای ارس -7 (.0۱۹0۱7۱6۹۳۹-۹۳2-۹۳۳-۹۳5-۹۳7-۹۳8از شماره  شورا )شش خط بالتکلیف
 م. بررسی حق صحبت مهمانان شورا با توجه به درخواست کمیته وب سایت و استناد به مفهوم پنج -۱شدن شورا. 

 ایران OA* اطالعیه شورا 

ه کارگاه ها به درخواست رابطین برگزار میشود. لطفا حمایت و اطالع رسانی زنامه نحوه عملکرد شورا توسط کمیتجلسه تراصبح  ۱:00الی  8:00از ساعت  ۹۳۱5مهرماه  2ماه آینده در تاریخ  -۹

 OAایران از تمامی اعضای انجمن  OAشورای  -2 همانان دعوت میشود که راس ساعت حضور بهم رسانند.کنید. حضور کمیته ها و مسئولین اداری الزامیست. همچنین از تمام رابطین و می

توسط این کانال ها و گروه ها وای بهبودی صوتی شدن نشریه آبا توجه به  ارج شوند.خ"رادیو بهبودی "مثل  OAدرخواست نمود تا نسبت به خروج از تمامی کانال ها و گروه های منتسب به 

ایران  OAام از این فایل های صوتی مورد تأیید انجمن نمی باشد. به زودی انجمن این نشریه کاهش یافته است. همچنین مانع حضور فیزیکی اعضا در جلسات شده است. هیچکدفروش 

 قرار خواهد داد. OAنشریاتی که توسط سازمان جهانی مجوز صوتی شدن آنها وجود دارد را صوتی در دسترس اعضای انجمن 

 ایران OA* گزارش کمیته های شورای 

 ریال ۹0۹000000: خرج کرد ریال 500000000تنخواه:  0۱۹0۱7۱6۹۳0خط ماندگار:  کمیته: اطالع رسانی نام

ستان و بلوچستان، سمنان، گرگان، : برآورد یک ساله ی کمیته برگزاری پنج جلسه درون کمیته ای در سطح نواحی تهران، خوزستان، شیراز و اصفهان و راه اندازی قزوین، سیگزارش کمیته -

 . و درخواست پمفلت های جدید را داشتند که از طریق تلگرام ارسال شد مجدد جلسات در کاشان را داشتیم خواست استارتدر کرمان، همدان و جلسات اردبیل و تبریز که ادامه دار نبود.

لطفاً توسط کمیته ترجمه و  همدیگر را مالقات میکنند که مشکل سازی می باشد.زنان و مردان ی نوشته شده است که بروشور اطالع رسانی به رنگ فسفوری در قسمت :کمیته مشکالت -

 ویراستاری بررسی شود و در چاپ جدید اصالح گردد. 

همچنین کمیته ها با همکاری کمیته کارگاه ها جلسه آموزشی داشته باشند و اعضا و کمیته ها  .ایران در جهت پیام رسانی و اطالع رسانی OAسالگی  ۹2برگزاری همایش  :پیشنهاد کمیته -

 کنند. در آن شرکت

 

 ریال 1000000 :خرج کرد ریال 700000000تنخواه:  0۱۹0۱7۱6۹۳6خط ماندگار:  کارگاه هاکمیته:  نام

با کمترین هزینه با توجه به درخواست ناحیه. کمیته کارگاه ها مرداد ماه داخل شورا کارگاه برگزار کرد.  ۹۳۱5شهریور  ۹۹آمادگی برای سنت اول در قزوین در تاریخ پنجشنبه : گزارش کمیته -

 این کمیته همچنان منتظر درخواست نواحی می باشد.

 رگزاری کارگاه با پاورپوینت.نداشتن امکانات برای ب :کمیته مشکالت -

طبق فرمت سازمان  برای گرداننده اداری ،برای برگزاری کارگاه اینترنت به دلیل وجود کانال های مجازی تلگرام جلسات خلوت شده است. داشتن پمفلت برای تراز پایان ماه :پیشنهاد کمیته -

 .OAجهانی 

 

 ریال: خرج کرد ریال 0تنخواه:  0۱۹0۱7۱6۹10خط ماندگار:  ترجمه و ویراستاریکمیته:  نام

ماه  نرسیده است.توسط رابط فرا منطقه . پس پیگیری هنوز به دست ما ار شدبرگز در رابطه با کتاب پرهیز و فقط برای امروز جلسه درون کمیته ای ۹۳۱5امرداد  ۹8در تاریخ : گزارش کمیته -

ن کمیته هستند در راستای مایل به همکاری با ای گذشته یکسری پمفلت و فایل صوتی به دوستانی که تمایل به همکاری داشتند ارائه شد و جز یک نفر الباقی کاری انجام ندادند. از کسانی که
 ترجمه ، ویراستاری، صفحه بندی و خدمات کامپیوتری هستند، با شماره ماندگار کمیته تماس بگیرند.
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 خرید یک گوشی هوشمند.  :پیشنهاد کمیته -

 

 ریال ۹500000 :خرج کرد ریال ۹500000تنخواه:  0۱۹08680257خط ماندگار:  وب سایتکمیته:  نام

نیز برای ما ارسال کردند. نواحی که تا این لحظه  ستان دو گزارشساختن ایمیل مخصوص نواحی. آدرسهای ناحیه البرز، تهران، خوزستان و کرمان دریافت شد. ناحیه خوز: گزارش کمیته -

یل های غیر از آن مردود ا از طریق ایمیل های مربوط به هر ناحیه دریافت خواهد شد و ایمدریافت گزارش و آدرس تنه یافت نکرده اند با کمیته وب سایت تماس بگیرند.ایمیل های خود را در
 بروزرسانی شده و مابقی را در ادامه انجام خواهیم داد. 2/6/۹۳۱5تا تاریخ وب سایت  .خواهد شد

طبق  OA  از نشریات ترجمه شده برای ارسال به سازمان جهانی PDFبا توجه به درخواست چند ماهه از کمیته ترجمه و ویراستاری مبنی بر ارسال یک پکیج کامل  :کمیته مشکالت -

 هنوز به این کمیته ارسال نشده.ی مکرر، با توجه به تماس هادرخواست آن سازمان از ایران، 

ارسال کنند. از گذاشتن فایل های عکس  Wordگزارش و آدرس خود را به صورت شند که فایل لطفاً تمامی کمیته های وب سایت یا منشی های نواحی در نظر داشته با :پیشنهاد کمیته -

 ارسال شود. reports@oair.irنواحی به ایمیل کمیته وب سایت به آدرس  جهت ارسال فایل گزارش و آدرسها از طریق ایمیل معذوریم. PDFیا 

 

 ریال 205000000 :خرج کرد ریالتنخواه:  0۱۹0۱7۱6۹۳1خط ماندگار:  چیپ و سکه توزیع نشریات،کمیته:  نام

ریال. دریافت  ۳۹01070200فقره نشریات به نواحی اهواز، البرز، خراسان، گرگان، گرمسار، قزوین، اصفهان، زابل کرمان، کاشان، شیراز و اطالع رسانی با جمع مبلغ  ۹8فروش : گزارش کمیته -

فقره چیپ و سکه به  6فروش جلسات.  آویزگردن سری  50دریافت همچنین و توزیع فوری در نواحی.  عدد 50000حفظ وزن سالم  عدد و ۹00000قرار بروشور تبلیغات  تولید به نشریات از کمیته
 شورا تسلیم میکند. این کمیته هر ماه سود حاصل از فروش چیپ و سکه را نقداً به مسئول خزانه ریال. ۳007۱0000، اصفهان، قزوین، خام گیاه خواری به مبلغ نواحی زابل، کرمان، البرز

تبلیغ کتاب آوای بهبودی در کانال های مجازی تلگرام به صورت فایل صوتی. این کمیته با  سکه رو به اتمام است و طبق اعالم ماه قبل تقاضای ضرب آن را داریم. :کمیته مشکالت -

ایران باید رای بدهد. لذا خواهشمندم  OAمودند که شورای ا آنها اعالم نای بهبودی از روند صوتی کردن روزانه در این کانال ها را داشته اممدیران این کانالها تماس گرفته و درخواست حذف آو

 ایران همکارای الزم را ارائه کند. OAکه شورای 

 این کمیته می باشد.لطفاً رابطین به مسئولین نشریاتشان اعالم نمایند که خرید خود را به لحظه آخر و روز قبل از شورا نیاندازند که باعث بروز مشکل برای  :پیشنهاد کمیته -

 * گزارش مسئولین اداری

 -خط ماندگار:  خزانه دار: مسئول نام

 پرداختی مسئول دریافتی مسئول

 دریافتی نام ناحیه

 ریال ۹00000000 خراسان

 ریال500000000 اصفهان

 ریال۱0000000 خوزستان

 ریال۹00000000 کیش

 ریال7000000 تهران

 ریال 5000000 کرمان

 ریال 650000 اراک

 ریال۹050000000 گلستان

 ریال۳00800000 چیپ و سکه

 ریال 70۳۹20000 خزانه قبل

 ریال 2۹00570000 جمع کل
 

 مبلغ به ریال پرداخت به
 ریال 1000000 کارگاه

 ریال 1100000 تدارکات

 ریال ۹500000 وب سایت

 ریال 5500000 ثبت

 ریال 2000000 خزانه دار دوم

 ریال 7500000 کرایه مکان

 ریال ۹500000 گرداننده

 ریال۹0۹000000 اطالع رسانی

  

  ریال ۳07100000 پرداختی جمع کل

 .ریال ۹70۳۹70000 :مسئول مانده نهایی -

 ایران OA نواحی* گزارش 

 ریال 0: اهدایی :ماندگار آدرسخط  یزد: ناحیه نام

 حاضر نشریات و چیپ و سکه. کمیته ها .حاضر ندای آرامش و پیام آرامش شد. گروه هابرگزاریزد ناحیه  دقیقه هیأت ۹6:۹5ساعت  ۹۳۱5مرداد ا 27تاریخ در: ناحیهگزارش  -

 عدم حضور رابطین شهرستان های اطراف. .هیئت نمایندگان نبود خدمتگزار در تمامی سطوح گروه :ناحیه مشکالت -

غرفه ای برای اطالع رسانی  به علت نداشتن خدمتگزار اطالع رسان از کمیته اطالع رسانی کل درخواست داریم که در نمایشگاهی که در شهریور ماه در یزد برگزار می شود :ناحیهپیشنهاد  -

OA در نظر بگیرد . 

 

 ریال ۹00000000 :اهدایی  :ماندگار آدرسخط  : خراسانناحیه نام

 شد. برگزارخراسان ناحیه  هیأت ۹5:00ساعت  ۹۳۱5مرداد ا 28تاریخ در: ناحیهگزارش  -

  .نداشتن کاندید در برخی از سطوح خدماتی :ناحیه مشکالت -

 . ایران OAبرای دوازده سالگی  برگزاری همایش در مهرماهخواستار  :ناحیهپیشنهاد  -
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 ریال 7000000: اهدایی 0۱۹0۱7۱6۹2۳ :ماندگار آدرسخط  تهران: ناحیه نام

 شد. برگزار تهرانناحیه  هیأتصبح  0۱:00ساعت  ۹۳۱5مرداد ا 21تاریخ در: ناحیهگزارش  -

درخواست  -1 .فورمت برگزاری جلسات اداری از سازمان جهانی درخواست شود -۳به کجا رسیده؟  OAمراحل ثبت  -2روشن شدن وضعیت شش خط خدماتی شورا.  -۹ :ناحیه مشکالت -

 بهبودی از کمیته ترجمه و ویراستاری و همچنین چاپ نشریات.برگزاری جلسات  فورمتترجمه و چاپ 

. شود OAچاپ کتاب ها و نشریات ترجمه و را ندارند و درخواست شد هزینه آن صرف  ایران OAبرای دوازده سالگی  برگزاری همایش در مهرماهتمایل به  ناحیه تهران :ناحیهپیشنهاد  -

 درخواست از کمیته کارگاه ها جهت برگزاری کارگاه با موضوع خدمت در ناحیه تهران.

 

 ریال ۱000000: اهدایی  :ماندگار آدرسخط  خوزستان: ناحیه نام

کارگاهی با موضوع تمایل به خدمت در حسینیه کاظمین  ۹۳۱5شهریور  ۹0در تاریخ  . شد برگزار خوزستان در اهوازناحیه  هیأتصبح  0۱:۳0ساعت  ۹۳۱5مرداد ا 28تاریخ در: ناحیهگزارش  -

 .برگزار می شودتوسط کمیته کارگاه های خوزستان 

ان وزن مناسب و  ظاهر مناسب می شود اضافه در شرایط انتخاب اطالع رس :ناحیه 5 سوال - .جا و مکان نداریم، آبادان و دزفول خانم ها و آقایان برای گروه امیدیه  :ناحیه مشکالت -

  کرد یا نه؟ آیا درست است؟

سخنران می  ؟آیا برای سبد سنت هفتم می شود سقف تعیین کرد :ناحیه 2 سوال - : این مورد باعث قضاوت بهبودی جسمی فرد می شود. ما از بهبودی جسمی فرد خبر نداریم.تجربه شورا

 تواند سقف تعیین کند؟

 ؟با وسایل غیر ضروری و بایگانی شده گروه ها چه باید کرد :ناحیه 9 سوال - .ل را پاسخ نداده استشورا این سوا: تجربه شورا

 .ل را پاسخ نداده استشورا این سوا: تجربه شورا

 

 ریال 0: اهدایی  :ماندگار آدرسخط  گرمسار: ناحیه نام

 . با توجه به ضعیف بودن سبد سنت هفتم، رابط فقط فصلی یک بار در شورا حضور خواهد داشت: ناحیهگزارش  -

 تازه واردین قدم کار میکنند. گاهی ریزش اعضای تازه وارد داریم. جذب کم تازه وارد. و  اعضا در ناحیه ما بی تجربه هستند :ناحیه مشکالت -

 .کارگاه ها با موضوع قدم های دوازده گانهدرخواست کارگاه از کمیته  :ناحیهپیشنهاد  -

 

 ریال 0: اهدایی  :ماندگار آدرسخط  قزوین: ناحیه نام

 . از گروه سنت هفتم و حمایت اعضا د. عدم حمایت سبعدم ماندگاری تازه واردین :ناحیه مشکالت -

 درخواست کارگاه از کمیته کارگاه ها با موضوع سنت های دوازده گانه. .از کمیته اطالع رسانی برای بازگشایی مجدد جلسات مختلطدرخواست  :ناحیهپیشنهاد  -

 

 ریال 5000000: اهدایی  :ماندگار آدرسخط  کرمان: ناحیه نام

ریال  5000000و  میسر شد حضور نماینده قشم در جلسه کرمان .و به کمیته آدرس ها و وب سایت اطالعات کامل ارائه خواهد شد آغاز به کار جلسه حرکت صبح در کرمان: ناحیهگزارش  -

   .م موجودیت کردنشریه از کرمان هدیه گرفت و اعال

 (.ین و خطاب به تازه واردین نداریمچرا جایی برای جلسات آنال )چرا از سایت جهانی ایده گرفته نمی شود؟ همگام با سایت جهانیایران  OAبروزرسانی سایت  :ناحیهپیشنهاد  -

 

 ریال 5000000: اهدایی  :ماندگار آدرسخط  گلستان: ناحیه نام

   .تنها گروه در گرگان راس ساعت برگزار می شود: ناحیهگزارش  -

 از طرف شورا حمایت نمی شویم. به علت نو پا بودن گروه خدمات در گروه نیمه کاره می ماند.. نیاز شدید اعضا به کارکرد قدم :ناحیه مشکالت -

 به اعضا و اجتماع. OAو هدف  OA درخواست از کمیته اطالع رسانی برای معرفی   .OAدرخواست کارگاه آموزشی برای گروه به عنوان آشنایی با سنت های  :ناحیهپیشنهاد  -

 

 ریال 0: اهدایی  :ماندگار آدرسخط  قم: ناحیه نام

 .خدمتگزارنداشتن مکان برگزاری جلسات. نداشتن  :ناحیه مشکالت - هیئت نمایندگان قم برگزار نشد.. تعطیل شده است به دلیل نداشتن مکان برگزاری جلسه آقایان: ناحیهگزارش  -

 

 ریال 0: اهدایی  :ماندگار آدرسخط  البرز: ناحیه نام

  برگزار شد. ۹۳۱5جلسه هیئت نمایندگان استان البرز در دومین جمعه ی امرداد  :ناحیهگزارش  -

 

 ریال 500000000: اهدایی  :ماندگار آدرسخط  اصفهان: ناحیه نام

 .سود حاصل از فروش چیپ و سکه در حساب بانکی توزیع بماند و به خزانه واریز نگردد جهت تهیه و تولید چیپ و سکه جدید :ناحیهپیشنهاد  -

 

 ریال ۹00000000: اهدایی  :ماندگار آدرسخط  کیش: ناحیه نام

 .درخواست از کمیته کارگاه ها که افراد خانمی که به کیش سفر میکنند لطفاً اطالع دهید تا جهت گردانندگی جلسه از آنها استفاده شود :ناحیهپیشنهاد  -

 

 ریال 650000: اهدایی  :ماندگار آدرسخط  اراک: ناحیه نام

 .مدت زمان کمیته های موقت بررسی شود  :ناحیهپیشنهاد  -

 


