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 به نام خدا

 9صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سالمت ،طبقه دوم ساعت خیابان شیخ،در تهران 05/11/1397ایران مورخ  OAجلسه شورای  هفتمینو بیست و صد 

 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد.

 :خدمتگزاران حاضر  

شریات) ضر یابتدا و انتهاترجمه ن سه حا سانی)کمیته اطالع(،جل ضر یابتدا و انتهار سه حا ضر یابتدا و انتها)1رابط فرامنطقه،(جل سه حا کمیته (،جل

ابتدا و انتهای توزیع نشریات)،(جلسه حاضر یابتدا و انتهاچیپ و سکه) ها)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(،آدرسها)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(، کارگاه

 (.جلسه حاضر

 :مسئولین اداری حاضر 

ضر(، سه حا شی)گرداننده)ابتدا و انتهای جل ضر(،من سه حا ضر()1دارخزانه(،غایبنایب گرداننده)ابتدا و انتهای جل سه حا  ۲دار ¬خزانه،ابتدا و انتهای جل

 .(غایب)

 رابطین حاضر: 

ضر()رابط تهران سه حا ضر(،ابتدا و انتهای جل سه حا سان)ابتدا و انتهای جل ضر یابتدا و انتها)گیالن ،خرا سه حا صفهان(،جل از ابتدا تا )ا

ابتدا گرمسار) (،جلسه حاضر یابتدا و انتهافارس)گلستان)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(،(،جلسه حاضر یابتدا و انتهاکرمان)(،اواسط حاضر

 .سه حاضر(ابتدا و انتهای جل)مرکزی جلسات آنالین )هردو ابتدا و انتهای جلسه حاضر(،،(جلسه حاضر یو انتها

 03/1۲/1397جمعه  جلسه بعدی شورا 

  : اطالعیه 

 تفویض اختیار به کمیته ترجمه : 

 .ها عیناً به ترجمه اصلی)انگلیسی(آن ترجمه شودواژه

 :دستور کار ماه آینده 

 خواندن دوازده مفهوم خدماتی  -1

 ها ر و غیاب رابطین و مسئولین کمیتهحضو -۲

 گزارش رابطین  تدریاف -3

  (ادامه بازخوانی اساسنامه شورای ایرانپیشنهادات معوقه)رسیدگی به  -4

 تعیین مرزبندی نواحی با کمک کمیته طرح و برنامه انجام شود و در اساسنامه قید گردد. -5

 ها دریافت گزارش کمیته -6
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 ایران OAهای شورای گزارش کمیته

 هاکمیته آدرس 

 نرگس بازوها نفیسه نام مسئول

 ریال ۲00000 هاهزینه ریال 1000000 میزان تنخواه  091945۲1۲00 خط خدماتی
 

 :گزارش کمیته 

مامی های تآدرس PDF-3  های تلفنی و تلگرامی پاسخ داده شد.تمام تماس-۲  به تمام نواحی زنگ زده شد.-1

 نواحی به جز خوزستان و یزد دریافت شد.

 

 هاکمیته کارگاه 

 حسین،حسن،محسن،پریسا،آیات،علی بازوها محمد نام مسئول

 ریال 1۲00000  هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796136 خط خدماتی

 :گزارش کمیته 

  آمادگی فرستادن سخنران برای ناحیه گیالن با هزینه ناحیه مذکور.  -۲  برگزاری آخرین کارگاه مفهوم و پایان مفاهیم.-1

 : مشکالت کمیته  

 هاجهت برگزاری کارگاهتاپ و لبنداشتن ویدئو پرژکتور   -1

 پیشنهادات کمیته: 

  ناحیه دارای هیات نمایندگان 10یا  ۸به بندی شورا برای مشخص شدن شرایط خدمتی ناحیه -1 

  فرامنطقهکمیته 

 مهناز بازوها احسان نام مسئول

 ریال۲۸00000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه   خط خدماتی

 

 : گزارش کمیته  

 ( انجام شد.در حال حاضر هر عضو با مراجعه به سایت OA)سایت اصلی جهانی  OA.orgثبت گروه و آدرس جلسات در سایت-1  

 در ایران را مشاهده خواهد کرد.  های ثبت شدهبا ذکر نام ایران تمام آدرس (find meetingجهانی در بخش پیدا کردن جلسات)      

 نام یا موضوع  گذاری شده و در تمام دنیا در این روز هر جلسه یا همایشی را باامن روز اتحاداسفند( به نام  5)فوریه ۲4 روز یکشنبه -۲

 توان برگزار کرد. اتحاد می     

 : مشکالت کمیته  

 کتاب پرهیز جهت ارائه به دفتر خدمات جهانی را داریم.  PDFمشکل خاصی نیست،درخواست فایل -1

   های گذشته دو جلسه مربوط به شهر تهران در سایت جهانی ثبت شده است آیا این جلسات هنوز به قوت خود باقی است در سال-۲

 )ساعت ،روز و آدرس(؟    

 :پیشنهادات کمیته 

 شورای ایران نیاز به کمیته ویراستاری دارد.-1
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 رجمه نشریاتکمیته ت 

  بازوها شبنم نام مسئول

 ریال 1905000 هاهزینه ریال 10000000 میزان تنخواه  09109796140 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

جمههه بههه -3 گویی به جلسات تازه تاسیس آمددر رابطه با ترجمه نامه خوش 9قه ارتباط با منط -۲ تاپ تعویض شارژر لب-1 تر

تهمههاس بهها  -5 گویی آمدرابطه با نامه خوشدر  ۲فرامنطقه تماس با رابط  -4  9فارسی نامه و ویرایش فارسی و ارسال به منطقه 

شروع بازبینی کتاب پرهیز و تماس با بازوی رابط -7 های جلسات بررسی پمفلت -6 ها در رابطه با الیسنس 1فرا منطقه  بازوی رابط

در رابطه با واژه  ۲017 فرانسبرای دریافت گزارش کن ۲تماس با رابط فرامنطقه  -۸  ۲کتاب پرهیز ویراسهههت    pdfبرای دریافت  1منطقه 

 .«اختیارخوربی»

 کمیته: مشکالت  

 نشریات ۀترجم ۀکمیتبرای کمک به متخصص  و نداشتن بازوی مشخص -۲ بودجه برای کتاب پرهیز ولی عدم دریافت مبلغ نداشتن  -1

سطح  -3 شان و  شده برای ای سی به دلیل عدم انطباق مبلغ تعیین  ستار انگلی شکال فراوان در ترجمه کتاب پرهیز و امکان عدم همکاری ویرا ا

به دلیل عدم وجود فایل ورد کتاب پرهیز در نتیجه عدم امکان تبدیل فایل و به هم ریختگی که احتماال هزینه  -4 پایین ترجمه چاپ شده 

 دارد.آرایی تایپ و صفحهمجدد برای 

  کمیته: پیشنهادات  

شخص کردن تکلیف واژه -۲ دریافت مبلغ تعیین شده برای ویراست کتاب پرهیز -1 برای   «راهنما»و « بینش»، «اختیارخوربی»هایم

 ها پمفلت ترچاپ سریع

 کمیته توزیع نشریات 

 زینب،مهدی بازوها جواد نام مسئول

 ریال 6000000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796134 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

ریال  ۲51۸6000کل سهههود حاصهههل :  ریال  ۸3110000کل فروش:  -۲            رفع مشکل حساب بانکی صندوق نشریات-1

               ریال  5046000سههههم نشهههریات:  ۲0٪ ریال  3770000 :سهم خدمات جهانی 15٪ ریال  16370000سهم شورای ایران :  ٪65 

 گذاری جدید و اعالم لیسهههت قیمت جدید به نواحی قیمت -4 عددی  50رش و بسته بندی دریافت نشریات از چاپخانه و شما-3

 سنت  1۲قدم و  1۲سفارش جدید به چاپخانه برای کتاب  -AA   6به انجمن  AAعدد کتاب  500سفارش و تحویل  -5

 کمیته: مشکالت  

 اریبدتاپ و برنامه انبار داری و حساکمیته به سیستم لبنیاز -1

 کمیته طرح و برنامه 

 محمدرضا و فاطمه بازوها رسول نام مسئول

 ریال ۲30000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  0919۲1353۸5 خط خدماتی
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  اطالع رسانی کمیته 

  ،سمیرا،مهردادنرگس بازوها معصومه نام مسئول

 ریال 1040000 هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796130 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

  اندازی جلسه مراه بازو به شهر قزوین برای راهرفتن به ه-1

  :پیشنهادات کمیته 

صمیم-1 شنهاد قبلی که ت شد :پیرو پی شته برای برگزاری کارگاه ماهی یک میلیون تومانگیری ن شورا کنار گذا شود که با فروش بلیط این ها در 

 مبلغ جبران شود.

 

    چیپ و سکه کمیته  

 جواد بازوها مهدی نام مسئول

 ریال 4170000 هاهزینه ریال0 میزان تنخواه  09905345741 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

شش ماه موجود نبود تعداد -1 شد و به نواحی در حال عدد چیپ طال ک ۲100در این کمیته چیپ  شد االن چیپ همه مقاطفروش میوب  ع با

 برای توزیع بین نواحی آماده است.

نده از فروش چیپ نزد مسهههئول   ریال  1133000های کمیته: هزینه ریال  7055000کلیه نواحی  فروش چیپ به -۲ ما باقی

 ریال  59۲۲000کمیته چیپ 

  :مشکالت کمیته 

 ولی به تعداد کم.باشد ها موجود مید انبوه و همه چیپها به تعداتنخواه کافی برای تولید کلیه چیپنداشتن 

 

 گزارش خزانه 

 ریال توضیحات  ریال هاپرداخت  ریال هادریافت

 13570000 مانده خزانه  ۲30000 کمیته طرح و برنامه   ۲500000 تهران

 30۸0000 هاکل پرداخت  750000 کرایه مکان  3000000 اصفهان

    ۲00000 هاآدرسکمیته   1300000 گرگان

    1900000 کمیته ترجمه   ۲000000 خراسان

       500000 گرمسار

       1000000 شیراز

       1150000 آنالین

       1500000 رشت
سود نشریات بابت  15٪

       10370000 خدمات جهانی
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 ایرانگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران 

 ریال۲500000   : مبلغ اهدایی 

 ستی کمیته ترجمه به دی ۲1در تاریخ -1ش ناحیه: رگزا سه عبارت درخوا سه  شد در این جل ساختار تهران برگزار  ماه هیات نمایندگان 

 با اکثریت آراء رای آورد. « بینش»و « حامی»،«بی اختیارخور»ایشان اعالم و نتیجتاً هر سه عبارت 

  .جهت ارائه به مدیران یا موجرین محل برگزاری جلسات اهدا شودتصمیم گرفته شد هدیه نوروزی  -۲

 :با توجه به حضههور ناحیه گرمسههار در شههورا این ناحیه از تهران حذف و -۲ ها از طرف اعضاعدم حمایت کارگاه-1 مشکالت ناحیه

  هاگروه وها عدم حمایت از خدمت -4 هفتم  عدم حمایت اعضا از سبد سنت-3  دیگر جزء این ناحیه نیست.

 :های برگزاری جلسات به قید فوریت ترجمه شود و در دسترس نواحی قرار گیردپمفلت -1 پیشنهادات ناحیه. 

 اصفهان : ناحیه  

  : ریال 3000000     مبلغ اهدایی 

 :تر انجام شههدرسههانی به صههورت گسههتردهپیام-۲ فزایش سقف نشریات اصفهان ها و ابرگزاری کارگاه-1 گزارش ناحیه.     

   برگزار شد. 9۸انتخابات کلیه خدمتگزاران برای سال -4 بررسی پمفلت دعوت،بررسی فرمت پمفلت جلسه  -3 

 حمایت نشدن سبد سنت هفتم  -1 ناحیه : مشکالت  

 :بررسی پمفلت دعوت در دستور کار قرار گیرد.-1 پیشنهادات ناحیه    

 خراسان ناحیه  

 : ریال۲000000    مبلغ اهدایی 

  بههرگههزاری  -3 برگزاری کارگاه مفهوم در محل هیات نمایندگان -۲ برگزاری کارگاه سنت هر هفته  -1 ناحیه :گزارش

ها رد و ماندگاری تازه وارد در گروهحضور تازه وا-5 ها در شهر گناباد استارت جلسه برای خانم-4 ن کارگاه سراسری در شیروا

 بسیار خوب است. 

 گرانی بیش از حد نشریات -1ناحیه: مشکالت  

 گلستان  ناحیه 

 : ریال 1300000    مبلغ اهدایی 

 : یک گروه مختلط  -۲ باشد.آقایان و بسته بانوان( می ناحیه گلستان متشکل از دو گروه از شاهرود )بسته -1 گزارش ناحیه بد  گن

 شود. آینده یک جلسه ساختار تشکیل میه هفت -5 عطا آباد یک گروه بسته آقایان  -4 آباد یک گروه مختلط فاضل -3 

  ماه برای ناحیه گلستان ها در اردیبهشتیک کارگاه از مسئول کمیته کارگاهدرخواست  -1 :هیناح شنهاداتیپ 

 ۲-  . ناحیه گلستان با تغییر کلمات پیشنهادی کمیته ترجمه موافق است 

 اراک  ناحیه 

 : ریال0    مبلغ اهدایی   

 : نفر تازه وارد داشتیم. 37تعداد  -1 گزارش ناحیه   
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 عدم همکاری برای در اختیار گذاشتن -3   عدم حمایت اعضا در گلپایگان -۲ عدم وجود خدمتگزار  -1 ناحیه: مشکالت

 مکان برای جلسه 

  :شنهادات ناحیه شنهاد تغییر واژه های دانش به بی -1پی صوص پی نما نظر با مورد راهخور اختیارنش ،راهنما به حامی ،پرخور به بیدرخ

شهر قم از اطالع-۲مثبت نبود .                 سات  سب برای جل صوص گرفتن مکان منا ست کمک و راهنمایی داریم در خ سان درخوا              ر

  .گرانی نشریات هم مورد پرسش بود بخصوص گران شدن اخیر -3

  آدرس جلسات ناحیه مرکزی 

 آدرس تساع روز اسم جلسه نوع جلسه شهر

 پارک امیرکبیر سالن آمفی تاتر 11الی  9:30 شنبه اتحاد مختلط اراک

 پارک امیرکبیر سالن آمفی تاتر 16الی 14:30 یکشنبه آرامش بانوان اراک

 پارک امیرکبیر سالن آمفی تاتر 11:15الی 10 دوشنبه روزه 90فرمت  مختلط  اراک 

 هپکو ۲کمیسیون بانوان فاز  19الی  17:30 سه شنبه آزادی مختلط اراک

 تاتر یسالن آمف ریرکبیپارک ام 16الی  14:30 چهارشنبه رهایی بانوان اراک

 هپکو ۲کمیسیون بانوان فاز  11:30الی  10 چهارشنبه فقط برای امروز بانوان اراک

 خیابان دانشگاه نمازخانه پارک دانشجو ۲0الی  1۸:30 چهارشنبه طلوع آقایان اراک 

 کتابخانه کانون بازنشستگان 17:30الی  16 چهارشنبه  مختلط گلپایگان

 16:30الی  15 یکشنبه  بانوان قم
فلکه شهید محالتی بلوار بهاالدینی جنب مرکز 

 کاهش آسیب نسیم 

 16:45الی  15:30 سه شنبه روزه 90فرمت  بانوان قم
فلکه شهید محالتی بلوار بهاالدینی جنب مرکز 

 نسیمکاهش آسیب 

 ۲۲الی  ۲0:30 یکشنبه  آقایان قم
انتهای خ خاک فرج روبروی بوستان ریحانه 

 نمازخانه فرهنگسرای جوان

 

  جلسات آنالین 

 : ریال1150000    مبلغ اهدایی 

 : تشکیل کمیته کارگاه آموزشی آنالین و انتخاب خدمتگزاران  -1 گزارش ناحیه  

 .در اسکایپ پیام ارسال شود تا لینک کلیه جلسات ارسال شود oairanآدرس کمیته پشتیبانی جلسات آنالین -۲

  : اعالم ساعات جلسات آنالین 

 روزه 90با فرمت  ۲۲:15الی  ۲1ساعت  شنبه 

 روزه 90با فرمت  ۲0:45الی  19:30ساعت  یکشنبه 

  با فرمت  ۲۲:30الی  ۲1ساعت چهارشنبهOA مادر 

 روزه  90با فرمت  9:45الی  ۸:30ساعت  پنجشنبه 

 روزه 90با فرمت  19:15الی  1۸روزه و  90با فرمت  11:15الی  10ساعت  جمعه 

  کرمانناحیه  

 : ریال0    مبلغ اهدایی 
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 : یه ناح ما  -1 گزارش  جای راهن به  حامی  جای دانش و  به  ما واژۀ بی رای آوردن بینش  یار،ا یاورداخت جای پرخور رای ن به   .     خور 

کارگاه کمیته  -4  97ماه دی ۲1در تاریخ جلسه هیات ناحیه کرمان  -3 رضایت از موضوع گفتمان در جلسه پیام صبح  -۲ 

قرار بر برگزاری جلسههه باز در گروه  -5 گویی برگزار شد که بسیار حمایت شد و باعث افزایش و جذب تازه وارد شد. آمدخوش

  .سیر امید کرمان 

 :ها مایت قوی در بعضی از گروهعدم ح-1مشکالت ناحیه 

 شود. پیشنهاد ضور در شورا به چه صورتی ممکن میبار برگزار شود و در این صورت حتواند ماهی یکآیا هیات می :هیناح شنهاداتیپ

  این مساله در هیات ناحیه مطرح شده است .

  گیالن ناحیه 

 : ریال 1500000   مبلغ اهدایی  

 : نههفههر  50تههعههداد تههازه وارد  -۲ نفر   45روز در هفته میانگین اعضا در هر گروه  4ها بسته خانمدو جلسه -1 گزارش ناحیه           

  رشت و کارگاه سنت در بهمن ماه  OAبرگزاری جشن یکسالگی -4 ریال  5000000خرید نشریات و چیپ  -3 

 :ها به دلیل نبود مجوز الزم .       نداشتن نامه ثبت و مشکل در برگزاری جلسات و کارگاه -1مشکالت ناحیه 

 :ماهگی    6در خواست ضرب چیپ -۲ در خواست چاپ نشریات جدید -1 پیشنهادات ناحیه 

       

  فارسناحیه 

 ریال  1000000   : مبلغ اهدایی 

 : یت و پیوسهههتن گروه  -۲ جلسه ساختار ناحیه برگزار و انتخاب خدمتگزاران انجام شد. -1 گزارش ناحیه ناحیه حما به  ندرعباس  ب

 روزه در شهر شیراز  90بازگشایی جلسات فرمت  -4 بازگشایی جلسه بانوان در محمدآباد مرودشت -3  فارس

 :بار  -3 چرا مقدار درصد سود شورا باال است ؟  -۲ علت گرانی بیش از اندازه نشریات چیست؟  -1 مشکالت ناحیه لت دو ع

توسط شورا در صحن شود یا ریات توسط مسئول نشریات انجام مینش اریگذقیمت -4  چیست؟ گران شدن نشریات 

 ها افزایش یافت؟ماه قیمتدی 15و اگر در صحن شورا هست چرا شورا ؟ 

 :فاکتور فروش نشریات به صورت یکدست جهت ارائه به نواحی به همراه مهر و لوگوی انجمن در اختیار مسئول  -1 پیشنهادات ناحیه

 -3  مسئول نشریات لیست اقالم خریداری شده را به صورت ثابت عرضه کنند.  -۲ گیرد. نشریات نواحی قرار 

  ناحیه فارس اعالم همکاری با کمیته ترجمه را نموده است . OAیکی از اعضا 

 گرمسار ناحیه 

 ریال  500000   : مبلغ اهدایی 

 : ریههال  1۸90000غههیههر نههقههدی :  ریال  1۸15000موجودی نشریه : ریال  ۲69۲0000خزانه کل : -1 گزارش ناحیه

  ریال  1۸40000خرید نشریات :  

 :روز نیاز داریم. 30چیپ خوشآمد گو و  -1 مشکالت ناحیه  

 :هاها و خدمتکارگاه در مورد سنتدر خواست  -1 پیشنهادات ناحیه.   



 1900 ایران OAگزارش شورای 
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