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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 آغاز شد.  OAخواندن دوازده مفهوم خدماتی  و سوم قدم یدعا خواندن با صبح :::۱ ساعت تهران در 7/8/۹۳۱5 مورخ رانیا OA ی منطقه یشورا جلسه پنجمینو  صد

، کمیته وزیع نشریات و چیپ و سکهاز کمیته های اطالع رسانی، کارگاه ها، ترجمه و ویراستاری، ت حاضر اعمان دمتگزارخ جلسه نیا درکمیته ها دریافت شد.  و رابطین از قبل ماه گزارش دییتا
کمیته های غائب تولید نشریات حاضر بودند. رابط فرامنطقه در تایم  ، خزانه دار و خزانه دار دوم حاضر بودند.، رابط فرامنطقهسایت حضور داشتند و همچنین مسئولین اداری گرداننده و وب آدرسها

ین شایان ذکر است که رابط .بودند حاضرو کیش خوزستان  ، گلستان،خراسان کرمان،اراک، ، البرز، ، یزد، اصفهان(آقا رابط فقط)همچنین نواحی حاضر در شورا تهران دوم شورا حضور نداشتند. 
 شورا می باشد. برگزار ۹۳تا  ۱از ساعت  ۹۳۱5گان آذر پنجمخواندن دعای آرامش خاتمه یافت. جلسه بعدی شورا در تاریخ با:::۹۳ساعت جلسه در.غائب بودن و گرمسار ، شیرازتهران )خانم(قم، 

 شورا آبانگاندستور کار * 

  .(کمیته موقت ثبت با مدت خدمت یک سال انتخاب شد) انتخابات مسئولین اداری -۳دریافت گزارش از کمیته ها.  -2 .شورا مهرگانتأییدیه گزارش  -۹

 (5931ماه  آبان) * دستور کار ماه آینده شورا

دالر به سازمان  ::۹بررسی پرداخت اعانه  -2 .نائب گرداننده(امه، کمیته تولید سکه، منشی، نائب منشی و مسئولین اداری بالتصدی ) شورا نیاز به خدمتگزاران کمیته طرح و برنکمیته ها و  -۹

پیگیری تنخواه و وسایل مانده در دست کمیته آدرسهای قبلی توسط گرداننده و ارائه آن به کمیته آدرسهای جدید.  -4 بررسی تشکیل کمیته آرشیو )اموال(. -۳ توسط رابط فرامنطقه. OAجهانی 
بررسی داشتن حداقل تعداد گروه برای ارسال  -0(. ۱۹:۱7۱0۹۳۹:-۹۳2-۹۳۳-۹۳5-۹۳7-۹۳8پیگیری خط های ماندگار کمیته ها و مسئولین اداری شورا )شش خط بالتکلیف از شماره  -5

 و استناد به مفهوم پنجم.بررسی حق صحبت مهمانان شورا با توجه به درخواست کمیته وب سایت  -7ه شورای ایران در نواحی ایران(. رابط ب

 ایران OA* اطالعیه شورا 

خارج شوند. با توجه به صوتی  "رادیو بهبودی "مثل  OAدرخواست نمود تا نسبت به خروج از تمامی کانال ها و گروه های منتسب به  OAایران از تمامی اعضای انجمن  OAشورای  - -۹
ت. هیچکدام از این فایل های صوتی مورد شدن نشریه آوای بهبودی توسط این کانال ها و گروه ها فروش این نشریه کاهش یافته است. همچنین مانع حضور فیزیکی اعضا در جلسات شده اس

 قرار خواهد داد. OAجهانی مجوز صوتی شدن آنها وجود دارد را صوتی در دسترس اعضای انجمن  ایران نشریاتی که توسط سازمان OAتأیید انجمن نمی باشد. به زودی انجمن 

 ایران OA* گزارش کمیته های شورای 

 ریال :::0::۳08: خرج کرد ریال :::0:::۹:0تنخواه:  :۱۹:۱7۱0۹۳:خط ماندگار:  نام کمیته: اطالع رسانی

حضور در  ای برای پیشبرد مراحل ثبت. برگزاری دو درون کمیته .کشور و ارائه پک اطالع رسانی به رئیس حوزه سالمت و وزارت بهداشتبرای اطالع رسانی به وزارت : گزارش کمیته -

 همایش ده سالگی مشهد. برای مراحل ثبت نیز دو عضو متخصص در این همایش یافتیم. درخواست از کرمانشاه برای راه اندازی جلسات. 

   .نداشتن دفترچه آدرس ها و شماره ماندگار نواحی. نداشتن پک اطالع رسانی و درخواست از کمیته ترجمه و تولید نشریات داریم: مشکالت کمیته -

همچنین این  مان میسر می باشد.امکان شارژ پنل به هر مقدار و در هر ز .ریال هزینه دارد ::::24راه اندازی سامانه پیامکی برای شورا که طبق تحقیق این کمیته مبلغ : پیشنهاد کمیته -

اطالع رسان های نواحی درخواست حضور میشود. کمیته با توجه به ترجمه بخشنامه های اطالع رسانی سازمان جهانی در نظر دارد که درون کمیته ای با همین موضوع برگزار کند که از تمام 
 نت را به کل کشور بفرستیم که توسط رابطین به کتابخانه ها اهدا خواهد شد.س ۹2قدم و  ۹2همچنین کتابخانه های عمومی از ما خواستند که کتاب 

 

 ریال :::۳077:0 خرج کرد: ریال :::0:::70تنخواه:  ۱۹:۱7۱0۹۳0:خط ماندگار:  کارگاه هانام کمیته: 

 .آمادگی برای کارگاه بعدی را داریمدر تهران با موضوع خدمت و اینترنت و اعالم  ۹۳۱5آبان  ۹0برگزاری کارگاه در : گزارش کمیته -

 نداشتن امکانات برای برگزاری کارگاه با پاورپوینت.: مشکالت کمیته -

 .از نواحی درخواست می کنیم هر ناحیه ای که درخواست کارگاه می کند حتماً حمایت اعضا را در نظر بگیرد :پیشنهاد کمیته -

 

 ریال :خرج کرد:  ریال :تنخواه:  :۱۹:۱7۱0۹4:خط ماندگار:  ترجمه و ویراستارینام کمیته: 

 .تمرکز برای ترجمه و آماده سازی کتاب پرهیز: گزارش کمیته -

 

 ریال :::0::۹ خرج کرد: ریال :::0::5تنخواه:  ۱۹:808:257:خط ماندگار:  وب سایتنام کمیته: 

گزارشات نواحی تهران، کرمان، خوزستان در  .گرفته. تعدادی از نشریات با توضیح مختصر روی وب سایت قرار گرفتهتعدادی از آدرسهای تهران در دفترچه الکترونیکی قرار : گزارش کمیته -

 و قسمت مربوط به هر ناحیه قرار گرفته است. pdfسایت قرار گرفته و نواحی تهران، کرمان، خوزستان، اصفهان و اراک آدرسهای جدید در قسمت آدرسهای 

 عدم همکاری نواحی در ارسال آدرس و گزارشات. .و باید برای خط خدماتی گوشی تهیه شود ی خدماتی مشکل دارهگوش: مشکالت کمیته -

ریال می  :::::40ریال برای تمدید یک ساله و اگر پنج ساله تمدید کنیم مبلغ  ::::۱2همچنین مبلغ  ارسال شود. reports@oair.irبه  Wordلطفاً به صورت  :پیشنهاد کمیته -

 ریال پرداخت میگردد. لطفاً برای این مورد رای بگیرید. ::::::4ریال از آن کسر و نهایتاً  :::::0شود که شرکت طرف قرارداد به انجمن تخفیف داده و مبلغ 

 

 ریال :::75:0 خرج کرد: تنخواه: ریال ۱۹:۱7۱0۹۳4:خط ماندگار:  نشریات، چیپ و سکهتوزیع نام کمیته: 

 ارسال اهدایی نشریات به شاهرود و رجوی آن به این کمیته.  .فقره 0فقره، فروش چیپ و سکه  ۹۳نشریات فروش  :گزارش کمیته -

 .به دست این کمیته نرسیدهسکه : مشکالت کمیته -
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 ریال :::0:::270خرج کرد:  ریال :تنخواه:  ۱۹:۱7۱0۹۳۱:خط ماندگار:  نشریات تولیدنام کمیته: 

 صحبت کند، آیا با غذا مشکل دارید، پرسش و پاسخ برای ماه آینده آماده است. OAبا آماده سازی پمفلت های: اگر خدا : گزارش کمیته -

 

 ریال :::0::۹خرج کرد:  ریال :تنخواه:  ::۱۹۱452۹2:خط ماندگار:  آدرسهانام کمیته: 

 با نواحی که در شورا حضور ندارند تماس گرفتم و ناحیه همدان، ناحیه سنندج، ناحیه ارومیه دیگر جلسات برگزار نمی شود.  تماس پاسخ دادم. ۹۹4در طی ماه به : گزارش کمیته -

عدم وجود تنخواهی که قرار بود از کمیته قبلی دریافت شود هنوز به این کمیته نرسیده.  .فارس عدم همکاری کمیته های آدرس های نواحی اصفهان، کرمان، تهران، :مشکالت کمیته -

 همچنین نواحی تغییر آدرس و تغییر خط خدماتی را اطالع نمی دهند.

 

 ریال :خرج کرد:  ریال :تنخواه:  ۱۹:۱0۱0۹75:خط ماندگار:  موقت ثبتنام کمیته: 

  .یج نشریاتامنیت طی تماس گرفته شده از طرف پلیس امنیت و ارائه مدارک درخواستی. مراجعه به وزارت کشور با همکاری کمیته اطالع رسانی و ارائه پک مراجعه به پلیس: گزارش کمیته -

 * گزارش مسئولین اداری

 مبلغ به تومان دریافت از
 ::::2 اهواز

 :::۹۳0 تهران

 :::25 مازندران، نور

 :::۱ اراک

 ::::۱ گرگان

 :::::۹ کرج

 ::::5 یزد

 :::::2 اصفهان

 ::::5 مشهد

 :::47 خزانه قبل

 ::::44 توزیع چیپ و سکه

  

 تومان:::۹0۹070 خزانهجمع کل 

 
 تومان :::۳5مانده خزانه: 

 مبلغ به تومان پرداخت به 
 :::۱5 توزیع و تولید

 ::::۳4 اطالع رسانی

 ::::7 نشریات

 ::::۳ قبض رسید

 ::::۹۳ عمومیروابط 

 :::۳77 کمیته کارگاه ها

 :::75 اجاره مکان

 :::۹5 پذیرایی

  

  

  

  

  تومان :::۹۹۳2 جمع کل خزانه

 
 ایران OA * گزارش نواحی

 ریال :::0::5اهدایی:  خط ماندگار آدرس: نام ناحیه: یزد

 برگزارشد. ناحیه یزد  هیأت ۹0 ساعت ۹۳۱5 مهرگان 28: درتاریخ گزارش ناحیه -

 .بالتصدی ماندن خدمت ها و نبود خدمتگزار در گروه ها و همین طور هیئت نمایندگان: مشکالت ناحیه -

 

 ریال :::۹0۳0:0اهدایی:  ۱۹:۱7۱0۹2۳:خط ماندگار آدرس:  تهراننام ناحیه: 

 برگزارشد.  تهرانهیأت ناحیه صبح  :::۱:ساعت  ۹۳۱5 مهر ۹0: درتاریخ گزارش ناحیه -

 عدم حمایت خدمتگزاران در تهران. -4عدم حمایت خزانه در گروه ها.  -۳ .عدم حمایت اعضا و خدمتگزار در گروه ها -2. عدم حمایت اعضا از کارگاه ها -۹: مشکالت ناحیه -

 کمیته ها بازوها در شورا حضور داشته باشند. -2 .ادغام کمیته چیپ و سکه و توزیع آن -۹: پیشنهاد ناحیه -

 

 ریال :::0:::۹0اهدایی:  -خط ماندگار آدرس:  البرزنام ناحیه: 

 . جلسات به خوبی برگزار می شود و میانگین تازه واردین در هر جلسه البرز پنج نفر می باشد: گزارش ناحیه -

 به دلیل نبود کاندیدا در ناحیه البرز انتخابات برگزار نشد. :مشکالت ناحیه -

 

 ریال :::0:::20اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  خوزستاننام ناحیه: 

 برگزارشد. خوزستانهیأت ناحیه صبح  ::::۹ساعت  ۹۳۱5مهر  :۳درتاریخ : گزارش ناحیه -

 بسته شدن شش جلسه در ناحیه. عدم فروش نشریات. عدم وجود تازه وارد. عدم عشق در انجمن. :مشکالت ناحیه -
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 ریال :اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  کرماننام ناحیه: 

 .جلسه ناحیه به علت مصادف شدن با ایام مذهبی برگزار نشد: گزارش ناحیه -

 .مشکل در اطالع رسانی و جذب تازه وارد :مشکالت ناحیه -

 

 ریال :اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  کیشنام ناحیه: 

 .شودبه شکرانه خداوند گروه حمایت می : پیشنهاد ناحیه -

تومان از ما دریافت میکنند. نیاز به  ::::5در منطقه آزاد خارج از ثبت کشوری ، ثبت شهری هم الزامی است و برای محل برگزاری جلسه مشکل داریم و فعال برای هر هفته : ناحیه مشکل -

 گرداننده و حمایت ثبتی داریم.

 

 ریال :::۱:0اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  اراکنام ناحیه: 

 .تازه وارد در ماه گذشته داشته ایم ۱تعداد  : یشنهاد ناحیهگزارش و پ -

 

 ریال :::0::۱اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  گرگاننام ناحیه: 

 .جلسه به طور مرتب برگزار می شود : یشنهاد ناحیهگزارش و پ -

  .اطالع رسانی به جامعه و عموم ضعیف است : ناحیه مشکل -

 

 ریال :::0::5اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  خراساننام ناحیه: 

 برگزارشد. خراسانهیأت ناحیه  ۹۳۱5مهر  2۱درتاریخ  : یشنهاد ناحیهگزارش و پ -

 


