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 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

صبح با خواندن  6:99ساعت  7/7/69صد و سیزدهمین جلسه شورای ایران مورخ 

 دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی آغاز گردید.

نشریات , اطالع رسانی و خدمتگزاران حاضر : کمیته کارگاه ها, تولید 

 آدرس ها

مسئولین اداری حاضر : گرداننده , منشی , رابط فرامنطقه , خزانه دار 

2 , 1 

رابطین حاضر : تهران )هر دو( , اصفهان )هر دو( , اراک , خراسان , 

 کرمان و کیش

 خواهد بود. 00:99الی  6:99ساعت  5/8/69جلسه بعدی شورا جمعه 

ا موضوع مفاهیم یک ساعت قبل جلسه شورا ساعت در ضمن جلسه کارگاهی ب

 صبح برگزار خواهد شد. 8:99

 دستور کار مهر ماه 

 تایید گزارش شهریور ماه-0

 دریافت گزارش کمیته ها -2

 برگزاری ادامه انتخابات به شرح زیر: -0

مسئول توزیع   -  سال پرهیز 00ب گرداننده : ثریا از اصفهان با ئنا

مسئول تولید و توزیع چیپ  - سال پرهیز 4اصفهان با نشریات : جواد از 

 سال پرهیز 8و سکه : مهدی از اصفهان با 

قسمت شرایط مدت خدمت  2الزم به ذکر است پس از بررسی اساسنامه طبق بند 

رابط فرامنطقه دو سال می باشد و با توجه به اینکه خدمتگزار رابط 

( 67ک سال آینده )شهریور )احسان( یک سال خدمت کرده اند خدمتشان تا ی

 ادامه خواهد داشت.

  تصمیمات شورا 

 بر اساس تصمیم شورا و رای رابطین قرار شد :

یک حساب سه امضاء برای نشریات توسط )مسئول چاپ نشریات , مسئول -0

توزیع نشریات و نائب گرداننده( و یک حساب دو امضاء برای خزانه توسط 

 افتتاح گردد. )خزانه دار دوم و نائب گرداننده(

 کمیته تولید و توزیع چیپ و سکه با هم ادغام شوند. -2

 کارگاه مفاهیم ماه آینده یک ساعت قبل جلسه شورا برگزار شود. -0

 

http://www.oair.ir/


www.oair.ir : ایران تهیه و تنظیم : کمیته وب سایت  وب سایت OA گزارش شورای   

 
 )دستور کار ماه آینده )آبان ماه 

 برگزاری کارگاه مفاهیم-0

 زارش مهرماهگتایید   -2

 دریافت گزارش کمیته ها -0

 بررسی اساسنامه -4

 

  اطالعیه شوراOA  : ایران 

ایران نیاز به خدمتگزاران نائب منشی و مسئول کمیته  OAشورای منطقه 

 طرح و برنامه دارد.

شورای ایران از رابطین خواست که در نواحی خود برای حمایت از سبد 

 سنت هفتم اطالع رسانی کنند.
 

 

  گزارش کمیته های شوراOA ایران 

 لایر  000/000/8خرج کرد  –لایر  000/000/00تنخواه کمیته :کمیته کارگاه ها- 

 09009790090 خط خدماتی

و تقدیر و  24/9/69گزارش کمیته : برگزاری کارگاه سراسری در اصفهان 

آمادگی   -ت میزبانی و همکاری با کمیتهتشکر از ناحیه اصفهان باب

 کمیته برای درخواست کارگاه از سوی نواحی مختلف.

کمیته : نداشتن ویدئو پرژکتور و پاور پوینت برای برگزاری مشکالت 

 کارگاه

پیشنهادات کمیته : چرخاندن سبد پول در کارگاه نواحی مانند کارگاه 

 سراسری

  09009790099خط خدماتی  –کمیته تولید نشریات 

گزارش کمیته : در ماه گذشته هیچ تولیدی نداشتیم . کتاب شروعی 

توزیع داده شد . کل بدهی کمیته به چاپخانه مبلغ دوباره تحویل مسئول 

به  7/8/69لایر می باشد که به صورت دو فقره چک در تاریخ  999/999/08

 لایر است. 999/999/29به مبلغ  7/6/69لایر و  999/999/08مبلغ 

مشکالت کمیته :نبود بودجه و نبود ترجمه نشریات و نداشتن بازوهای در 

 خدمت

 : برگزاری کارگاه نشریه خوانی پیشنهادات کمیته 

 خرج کرد ماهانه  –لایر  000/000/4: تنخواه کمیته  کمیته اطالع رسانی

 0کمیته 
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تحویل گرفتن  -2شرکت در کارگاه سراسری در اصفهان  – 0گزارش کمیته : 

تشکر از مسئول اطالع  -0وسایل اطالع رسانی از مسئول اطالع رسانی قبل 

 – 4زوی فرا منطقه برای ترجمه یکسری مطالب رسانی قبل و تشکر از با
تشکیل گروهی در اسکایپ به منزله در ارتباط بودن با آمادگی برای 

تمام اطالع رسانان نواحی و برگزاری درون کمیته ای به صورت آنالین 

 برای هماهنگی بهتر.

 : نداشتن گوشی موبایل مشکالت کمیته

برگزاری جلساتی برای آموزش در راستای روابط  -0پیشنهادات کمیته : 

 – 2داخلی و خارجی در سطح نواحی با همکاری کمیته کارگاه های ایران 

 – 0اطالع رسانی در سطح کلینیک ها , داروخانه ها و بیمارستان ها 

 تهیه پک اطالع رسانی – 4چسباندن لمینت پشت صندلی اتوبوس ها 

 0909449090خط خدماتی - 0و خرج کرد  لایر 000/000/0:تنخواه آدرس ها کمیته 

نصب  – 20:99صبح الی  6:99گزارش کمیته : پاسخگویی به تماس ها از ساعت 

پیغام گیر صوتی بر روی خط آدرس ها برای جلوگیری از دست رفتن تماس 

 –یران انتقال تماس های رشت برای درخواست جلسه به اطالع رسان ا –ها 
بیشترین تماس ها از خراسان و فارس و کمترین تماس ها از اراک و 

 تماس از شهرستان ها برای اطالع از جلسات تهران –البرز 
 

لایر است ولی از مسئول قبلی فقط  999/999/0مشکالت کمیته :  تنخواه کمیته 

این  مالایر شارژ داشتند  999/299لایر دریافت شد که عنوان کردند  999/899

گوشی خراب است ولی  لایر شارژ کردیم و هنوز گوشی شارژ دارد. 999/29ماه 

 از گوشی خدماتی اطالع رسانی تهران می توانیم استفاده کنیم.

 

ابت ثتهیه دفترچه ای که چکیده ای از آدرس های  – 0پیشنهادات کمیته : 

تهیه  – 2جلسات و خطوط ماندگار یا آدرس جلسات در کانال شورای ایران 

دفترچه ای از آدرس نواحی به صورت یک پکیج و قرار دادن آن در اختیار 

 اطالع رسان ایران.

 

  000/900/4خرج کرد :  –رابط فرامنطقه : تنخواه 

 اعالم کرد .  OAگزارش : دفتر خدمات جهانی دو روز را روزهای خاص در 

 27همزمان با  2907نوامبر  08روز جهانی پرهیز )تجربه پرهیز اعضا(  –0

 .69آبان 

)مخصوص افراد در لغزش و پرخوران  02روز جهانی حرکت در مسسیر قدم  -2

 .69آذر  20همزمان با  2907دسامبر  06در حال عذاب( 

خرید کتاب راهبردهای اطالع رسانی از دفتر خدمات جهانی و تحویل آن  – 2

ترجمه خبرنامه این ماه و گزارش آن  – 0شورا توسط رابط فرامنطقه  به

در جلسات  A.A دفتر خدمات جهانی اعالم کرد فروش کتاب  – 4به شورا 

دفتر خدمات جهانی اعالم کرد چرخاندن سبد  –5پرخوران گمنام بالمانع است 

بر حسب شرایط بالمانع است  OAپول در کارگاه ها و رویدادهای مربوط به 

. 

 

 پیشنهادات : داشتن تنخواه برای جلسات درون کمیته ای 
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 گزارش مسئولین اداری 
 

گزارش خزانه : با احتساب حمایت نواحی تهران , اصفهان , خراسان , 

لایر دریافتی داشتیم که این مبلغ بابت  999/055/09کرمان , کیش مبلغ 

رابط  –لایر(  999/299اطالع رسانی ) –لایر(  999/029/9کمیته کارگاه ها )

 999/799منشی ) –لایر(  999/599/0) 2خزانه دار  –لایر(  999/609فرامنطقه )

لایر( هزینه گردید که  999/099و پذیرایی ) –لایر(  999/999کرایه مکان ) –لایر( 

لایر کمبود  999/989/2لایر می باشد و خزانه با  999/809/02کل مبلغ پرداختی 

لایر(  999/489/2و) 2لایر( بدهی به خزانه دار  999/299وجه مواجه گردید که )

 بدهی به کمیته کارگاه های ایران می باشد.

 

  گزارش نواحیOA ایران 

 
 لایر 000/090/4اهدایی  –ران ناحیه ته 

 برگزار شد  07/9/69گزارش ناحیه : جلسه ساختار 

 و... 7مشکالت ناحیه : عدم حمایت اعضاء از گروه , خدمت , سنت 

تهیه  – 2یا کتاب برای اطالع رسانی  CDتهیه  – 0پیشنهادات ناحیه : 

شفاف  – 4ادغام کمیته تولید و توزیع چیپ و سکه  – 0خط گویا آدرس ها 

سازی شود که آیا اعضایی که ترجمه نشریات را انجام می دهند حرفه ای 

خدمتگزاران چیپ و سکه و تولید نشریات )ترجمه , تایپ ,  -5هستند ؟ 

ویراستاری , چاپ و توزیع ( به دلیل مسائل مالی فقط یک دوره بتوانند 

 خدمت کنند.
 

  لایر 000/994اهدایی  –ناحیه اصفهان 

برگزار شد در این جلسه  5/7/69: ساختار اصفهان  گزارش ناحیه

دستاوردهای کارگاه سراسری که در اصفهان برگزار گردید مورد بررسی 

قرار گرفت و ضمن تشکر از حضور نواحی و مسئول کارگاه های ایران به 

این نتیجه رسیدیم که کارگاه نتیجه خوبی برای اعضاء داشته است از 

روزه با هماهنگی  69ی جلسات کودکان و جلسات جمله تمایل به راه انداز

 کمیته اطالع رسانی.

 پیشنهادات ناحیه : تشکیل کمیته اموال برای شورا
 

   لایر 0اهدایی  -ناحیه اراک 
گزارش ناحیه : در ماه گذشته دو جلسه کارگاهی توسط کمیته کارگاه های 

 .برگزار کردیم  04ناحیه 

ناحیه کمبود خدمتگزار داریم و جلسه مشکالت ناحیه : متاسفانه در 

ساختار ماه قبل به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برگزار 

 نشد به همین دلیل اعانه ای به شورا نداشتیم.

 پیشنهادات ناحیه : درخواست کارگاه با موضوع فقط برای امروز.
 

  لایر  000/400/0اهدایی  –ناحیه خراسان 

سنت پنجم اجرا می شود  –گزارش ناحیه : جلسات به خوبی برگزار می شود 

 کارکرد مفاهیم خدماتی انجام می شود . –
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مشکالت ناحیه : چندین بار نسنجیده از لحاظ منابع مالی همایش و جشن 

 تولد گرفتیم و در نتیجه در ساختار خدمتگزاران دچار مشکل شدند.

رسانی ناحیه درخواست برگه ثبت را  پیشنهادات ناحیه : کمیته اطالع

 دادند.

 
 

  لایر 000/900/9اهدایی  –ناحیه کرمان 
گزارش ناحیه : شرکت اعضاء در کارگاه سراسری به لطف خداوند 

گروه زندگی نو یک جلسه به جلسات خود )  –دستاوردهای خوبی داشت 

 گروه مسیر امید یک جلسه به جلسات خود –روزهای یکشنبه( اضافه کرد 

ناحیه کرمان به لطف خدا هفت روز هفته جلسه  –)روزهای جمعه( افزود 

 دارد .

 مشکالت ناحیه : جذب تازه وارد کم داریم .

 
 
 

  لایر  000/900اهدایی  –ناحیه کیش 

اکثرا در مسافرت  –گزارش ناحیه : در تابستان جلسه نیمه تعطیل بود 

نفر برقرار بود و تازه وارد هم  8تا  5بودند با این حال جلسه بین 

 داشتیم.
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