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 به نام خدا

صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه خیابان شیخ،در تهران 0۴/0۸/1397ایران مورخ  OAجلسه شورای چهارمین و بیست و صد 

 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد. 9سالمت ،طبقه دوم ساعت 

 :خدمتگزاران حاضر  

سانی)کمیته اطالع ضر ابتدا و انتهایر سه حا شریات)آدرس،(جل ضر(،تولید ن سه حا سه ها)ابتدا و انتهای جل ابتدا و انتهای جل

ابتدا و انتهای ها)کمیته کارگاه(،غایب(،طرح و برنامه)غایب(،چیپ و سکه)ابتدا و انتهای جلسه حاضرتوزیع نشریات)،(حاضر

)از ابتدا تا اواسههط جلسههه ۲)غایب(،رابطه فرامنطقه1فرامنطقه،رابط (جلسههه حاضههر یابتدا و انتها(،کمیته ثبت)جلسههه حاضههر

 ر(حاضتا اواسط جلسه  ابتدااز سایت)کمیته وبحاضر(،

 :مسئولین اداری حاضر 

 ابتدا و انتهای جلسه حاضر()1دارخزانهنایب گرداننده)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(،منشی)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(،

 رابطین حاضر: 

ضر( ابتدا)تهران سه حا صفهان،و انتهای جل ضر(،ا سه حا ضر()اراک)ابتدا و انتهای جل سه حا سان)ابتدا و ،ابتدا و انتهای جل خرا

هردو )۲و1رابط حاضر(،گلستان)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(،جلسات آنالین از اواسط جلسهخوزستان)،انتهای جلسه حاضر(

 حاضر(،کرمان)ابتدا و انتهای جلسه حاضر( ،چالوس)ابتدا و انتهای جلسهابتدا و انتهای جلسه حاضر(

 :برگزاری انتخابات به این شرح  

ماه و ۶سههاو و3،کمیته ترجمه)شههبنم با ماه(چندسههاو و۸با پرهیز طیبه)۲دارخزانه،(روز 3ماه و 7سههاو و 10بهمن با گرداننده)

 روز(۲۴

 : اطالعیه 

شههماره  ۲1آزادگان شههمالی کوچه نیفی پالک  خ رسههالت،خ هنمام،خ دروران،خایران اعالم شههد:OAآدرس دفتر مرکزی 

   77۴۵9۲79و تلفن ثابت: 0919۶۸0۶1۵3تماس:

 های ایران ثبت شد.و مسئوو کمیته آدرسرسان ایران زی به نام اطالعنامه دفتر مرکمبایعه

 فر و رضا عرب تعیین شدند.:معصومه ریحانی،نفیسه کوروشهیأت مدیره

 0۲/09/1397جمعه  جلسه بعدی شورا 

 :دستور کار ماه آینده 

 خواندن دوازده مفهوم خدماتی  -1

 ها ر و غیاب رابطین و مسئولین کمیتهحضو -۲

 گزارش رابطین  تدریاف -3

 ها دریافت گزارش کمیته -۴
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شنهادات معوقه) -۵ سیدگی به پی شنهاد برگزاری ر سری در مورد فرمتپی سرا شده از روزه از کمیته کارگاه90کارگاه  شنهاد  ها،پی

 ( استفاده شود. OAمنابع 

 ایران OAهای شورای زارش کمیتهگ

 رسانیکمیته اطالع 

  نرگس بازوها معصومه نام مسئول

 ریاو ۵۲00000 هاهزینه ریاو ۴7۲0000 میزان تنخواه  0910979۶130 خط خدماتی

 : گزارش کمیته 

  اند.داشتهسانی ایران همکاری رزم را رخوزستان و خراسان با کمیته اطالعرسان اطالع-1

 کمیته : درخواست  

 .تکلیف کمیته میازی مشخص شود-1

 هاکمیته آدرس 

 نرگس بازوها نفیسه نام مسئول

 ریاو ۲00000 هاهزینه ریاو ۵00000 میزان تنخواه  0919۴۵۲1۲00 خط خدماتی
 

 :گزارش کمیته 

ه دست کمیته های جدید بجز ناحیه خوزستان و خراسان تمامی آدرس-۲   تلمرام و هاپاسخمویی به تلفن-1

 پیشینه درخواست شد.واهی عدم سوءدر زمینه ثبت همکاری شد و گ-3 سایت انتقاو داده شد.رسیده و به کمیته وب

 تمامی نواحی پاسخمو هستند.-۴

 کمیته موقت ثبت 

 محمدرضا بازوها ثریا نام مسئول

 ریاو ۴000000 هاهزینه ریاو ۴000000 تنخواهمیزان    خط خدماتی

  : گزارش کمیته  

برای هیأت مدیره و وزارت کشور انمشت نماری اعضای معرفی شده -۲ آدرس دفتر مرکزی و فرامنطقه اعالم شد. -1

 انیام شد.

 کمیته کارگاه ها 

 نرگس،مرجانحسن،سمیرا، بازوها محمد نام مسئول

 ریاو ۶100000  هاهزینه ریاو ۶100000 تنخواه میزان  0910979۶13۶ خط خدماتی

 :گزارش کمیته 

 OAهای در ناحیه خوزستان و معرفی فرمت در فضای اسکایپ انتخاب سخنران-۲  قبل از شورا 1۲کارگاه مفهوم -1

  آوری اطالعات از فرمت بهبودی از لغزشجمع -۴   دعوت سخنران به شهر رشت با هزینه ناحیه گیالن-3

  کمیته :مشکالت  

 کمبود تنخواه -1
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 پیشنهادات کمیته: 

 تمرکز بر روی فرمت بهبودی از لغزش و دیدن تاثیرات آن.-1 

 سایتکمیته وب 

 میالد بازوها مهران نام مسئول

 ریاو 0 هاهزینه ریاو 0 میزان تنخواه   خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

 گزارش شورای ماه قبل در سایت بارگزاری شد. -۲ آدرس های تهران ،گلستان و فارس به روز رسانی شد  -1

 :پیشنهادات کمیته  

 رابطین محترم بروز رسانی ها را برای کمیته آدرس ها ارساو نمایند که در سایت قرار گیرد. -1

  فرامنطقهکمیته 

 مهناز،نیما بازوها احسان نام مسئول

 ریاو0 هاهزینه ریاو 0 میزان تنخواه   خط خدماتی

  گزارش کمیته:  

تمامی جلسههات در -۲  ثبت دفتر مرکزی ایراندر مورد پیشرفت جهانی  9پاسخمویی به مدیر و معتمد منطقه -1

از طههرا انههیههمههن -3 ایران باید در سایت جهانی ثبت شده باشد تا به رسمیت شناخته شود.OAحاو برگزاری 

OA ریاو به ۲۴000000ایران مبلغOA.جهانی پرداخت شود 

 کمیته تولید 

 مهدی،بهروز،سارا،علی بازوها فاطمه مسئولنام 

 ریاو 0 هاهزینه ریاو 0 میزان تنخواه   خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

هر برای چاپ میدد به چاپخانه با تیتراژ  «پرهیز»و کتاب «فقط برای امروز»ای تشکیل شد و نشریهجلسه درون کمیته-1

   داده شد. جلد سفارش 1000کدام 

 کمیته: مشکالت  

 ها ها و پنفلتهای جدید کتابنبود ترجمه-۲  فعاو نبودن بازوها -1

 کمیته توزیع نشریات 

 مهدی بازوها جواد نام مسئول

 ریاو 0 هاهزینه ریاو 1۲990000 میزان تنخواه   خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

 ریاو  ۶1۴۴۴700کل فروش دوماه گذشته: -1

برای -۲ حساب خدمتمزار قبلی ترجمه به دستور شورا ریاو به ۲1۵90000واریز  -1هزینه ها :  نبههار  اجههاره ا

یه و ارسههههاو -۵  ریاو۶0000خرید چسب -۴ ریاو1۶00000ایاب و ذهاب  -3 ریاو۵000000دوماه  هد

 ریاو11۲0000نشریات به همدان 
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 ریاو ۶9۸0000جمع کل:

 ریاو ۲0۴۸0000کل سود نشریات:  ریاو ۶1۴۴۴700نرخ سود نشریات : کل فروش:

 ریاو۴100000نشریات  ۲0٪ ریاو 3070000خدمات جهانی  1۵٪  ریاو 13310000سهم شورا  ٪۶۵

 کمیته: مشکالت  

 کسری سه نشریه الکلی های گمنام،کتاب پرهیز و فقط برای امروز -1

 کمیته: پیشنهادات  

 1-دار برای توزیع نشریات چاپ فاکتور سربرگافزار حسابداری جهت انبارداری و اندازی نرمخرید و راه 

 

 گزارش خزانه 

 

 

 

 

 ریال هادریافت
 

 ریال هاپرداخت
 

 ریال توضیحات

 ۴0۴10000 کل خزانه  ۶0000 تدارکات  ۲0۲00000 تهران

 11۵000 مانده خزانه  ۸00000 کرایه مکان  ۵000000 اصفهان

 ۴0۲9۵000 هاکل پرداخت  ۶100000 هاکارگاه  300000 گرگان

    ۴7۲0000 رسانیاطالع  ۲000000 خراسان

    ۵00000 هاآدرس  ۵00000 اراک

    ۴000000 ثبت  ۵00000 چالوس

    7۵۵0000 ترجمه  1010000 کرمان

    3۵00000 ترجمه  7۶00000 آنالین

    13۵000 منشی  ۲000000 اهدایی اعضا

       ۸00000 اقایان یزداهدایی 
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 ایرانگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران 

 : ریاو۲0۲00000    مبلغ اهدایی  

 :عهههههههدم -3  های جلسات و ساختارعدم حمایت از خدمت-۲ عدم حمایت اعضا-1 مشکالت ناحیه

  حمایت از سبد سنت هفتم

 ناحیه اصفهان 

  : ریاو ۵000000     مبلغ اهدایی 

 : 1۵تاسیس یک جلسه هر روز در ساعت -۲ ها به صورت سراسریبرگزاری کمیته کارگاه-1 گزارش ناحیه 

 برای شورا ۲انتخاب رابط-۴ به روز رسانی آدرس جلسات -3  در اصفهان 1۶الی 

 خراسان ناحیه  

 : ریاو ۲000000    مبلغ اهدایی 

 : جلسههه در ناحیه خراسههان مشهههد و  ۲اسههتارت -۲ جلسه هیات نمایندگان برگزار شد -1 گزارش ناحیه

قبل از جلسه هیأت کارگاه آموزشی ها کمیته کارگاه-۴ شود.فروش نشریات انیام می-3 ها(سبزوار)خانم

  برگزار کردند.

 شوند.جام و بیرجند حمایت نمیشهرستان بینورد ،تربت-1ناحیه: مشکالت 

 خوزستان ناحیه 

 : ریاو 0    مبلغ اهدایی 

 : یه ناح فت            -1 گزارش  یت قرار گر ما که مورد ح تازه وارد  با موضهههوع حف   گاه در خرمشههههر  کار برگزاری 

آماده  091۶73۲9۶۴0ها به شههماره خط اطالع رسههانی خانم-3 های ایران قدردانی از کمیته کل کارگاه -۲ 

 باشد.خدمت رسانی می

 :گیرد.داری در دسترس نواحی قرار نمیگزارش شفاا خزانه مشکالت ناحیه 

 ویراستاری میدد نشریات :پیشنهادات ناحیه 

 گلستان  ناحیه 

 : ریاو 300000    مبلغ اهدایی 

 : ساس وجدان گروه -۲ شود.جلسات ناحیه به طور مرتب برگزار می -1 گزارش ناحیه هایی برای ها برگهبرا

گانه برگزار شهههد که بازتاب  9کارگاهی بر مبنای ابزارهای -3 . رسانی عمومی درحاو چاپ استاطالع

 خوبی داشت.

  :نبودن جاذبه برای افراد تازه واردمشکالت ناحیه  
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 اراک  ناحیه 

 : ریاو ۵00000    مبلغ اهدایی 

 : یت می 10با  -1 گزارش ناحیه عال ناحیه ف ند)گروه  مان،1گروه اراک،7ک پای به  گروه قم۲گروه گل یان  قا که گروه آ

  نفر تازه وارد داشتیم. 3۲تعداد  -۲  پیوستند.( 1۴ناحیه 

 حاد بین گروه  -۲  ها و هیأت نمایندگاننبودن خدمتمزار در گروه-1ناحیه: مشکالت عدم ات بانوان  گروه قم 

 در خواست میدد کارگاه  -3  روزه 90یکشنبه و فرمت 

  هادر خواست کمک از کمیته کارگاه -۲ های قم روز برای گروه 90اری کارگاه برگز -1 :پیشنهادات ناحیه 

   برگزاری همایش -3 

  جلسات آنالین 

 : ریاو7۶00000    مبلغ اهدایی 

 اساسنامه هیأت آنالین تکمیل شده  -1 : گزارش ناحیه 

 های چت که با نام جلسات یا گروه -1 ناحیه: مشکالتOA کنند از این به بعد بایست در فضای میازی فعالیت می

که توسط گرداننده یا  شودیازی بفرستند در غیر اینصورت از شورا تقاضا مینماینده به هیأت نمایندگان فضای م

سانی نایب اطالع سرانه فعالیت می OAها زیر نظر شود که این گروهر ستند و خود ضای نی کنند. هیأت نمایندگان ف

  ها ندارند.به این گروه میازی هیچمونه مسئولیتی نسبت

 :شنهادات ناحیه شتکمیته اطالع -1 پی سانی و پ سی کاناور شد که با نام های میها و گروهیبانی آنالین در حاو برر با

 باشند لطفا نواحی مختلف اگر کانالی دارند معرفی کنند.در حاو فعالیت می گمنامپرخوران

 اعالم ساعات جلسات آنالین :  -１

 روزه 90با فرمت  ۲۲:1۵الی  ۲1ساعت  شنبه 

 روزه 90با فرمت  ۲0:۴۵الی  19:30ساعت  یکشنبه 

 با فرمت بهبودی از لغزش 1۶:1۵الی  1۵روزه و ساعت  90با فرمت  9:۴۵الی  ۸:30ساعت  پنجشنبه 

  روزه 90با فرمت  19:1۵الی  1۸و  روزه 90با فرمت  11:1۵الی  10جمعه ساعت 

  کرمانناحیه  

 : ریاو1010000    مبلغ اهدایی 

 : بههرگههزاری کههارگههاه بههرای-۲  کار شد. ۸و  7قبل از جلسه هیأت نمایندگان سنت  -1 گزارش ناحیه 

 های بردسیر و سیرجان شهرستان

 :یل  -3 حمایت کم اعضا در ماه  -۲ حمایت نشدن سبد سنت هفتم -1مشکالت ناحیه به دل جلسهههه سهههیرجان 

  خودمحوری در حاو فروپاشی است 

 چالوسناحیه  

 : ریاو۵00000    مبلغ اهدایی  شد منتقل چهارشنبه به شنبه¬گروه سالمت چالوس از روز سه-1 : هیگزارش ناح. 


