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 به نام خدا

 9صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سالمت ،طبقه دوم ساعت خیابان شیخ،در تهران 03/12/1397ایران مورخ  OAجلسه شورای  مینشتهو بیست و صد 

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

 :خدمتگزاران حاضر  

سه حاضر یانتها تا 9:30رسانی)کمیته اطالع سه حاضر(،کمیته کارگاه(،حاضر)2رابط فرامنطقه،(جل ضر(،توزیع  9:20ازها)آدرسها)ابتدا و انتهای جل حا

 .جلسه حاضر( یانتها تا ۸:۴۵)وب سایتجلسه حاضر(، ی)ابتدا و انتها،تولید نشریات(ابتدا و انتهای جلسه حاضرنشریات)

 :مسئولین اداری حاضر 

ضر(،گرداننده)ابتدا و انتهای  سه حا ضر(نایب گردانندهجل سه حا شی)ابتدا و انتهای جل ضر(،من سه حا سه )1دارخزانه)ابتدا و انتهای جل ابتدا و انتهای جل

 .(تا انتهای جلسه حاضر 11)2دار ¬خزانه،حاضر(

 رابطین حاضر: 

 رسمیت پیدا کرد. 9:1۵این جلسه با حضور پنج رابط ناحیه در ساعت 

سه حاضر(ابتدا و )2و1رابط تهران سان)انتهای جل سه حاضر(، تا 9:۴۵،خرا سه حاضر یانتها تا 9:3۵)کیشانتهای جل صفهان(،جل  1رابط  ا

 یانتها تا 9:۴0گلستان)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(،گرمسار)(،جلسه حاضر یانتهاتا  9:30کرمان)غایب، 2رابط و حاضر(انتها  )از ابتدا تا

سه حاضر سات آنالین ،(جل سه حاضر( )ابتدا1رابط جل سه حاضر( 9:2۵) 2رابط ،و انتهای جل سه )مرکزی ،تا انتهای جل ابتدا و انتهای جل

 .حاضر(

 06/02/139۸جمعه  جلسه بعدی شورا 

  : اطالعیه 

در این شود.حضور تمامی مسئولین شورا برگزار میدرمحل  9الی ۸ها از ساعت ای برای مسئولین اداری و مسئولین کمیتهجلسه درون کمیتههر ماه،-1

 شود.در صورت عدم حضور،غیبت محسوب میبوده و  جلسه الزامی

 دارد. ،شورا نیاز به خدمتگزار جهت تصدی این پست 2دارفراخوان :با توجه به انصراف خزانه-2

 :دستور کار ماه آینده 

 خواندن دوازده مفهوم خدماتی  -1

 ها ر و غیاب رابطین و مسئولین کمیتهحضو -2

 .هاو کمیته گزارش رابطین تدریاف -3

  رسیدگی به پیشنهادات معوقه. -۴
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 ایران OAهای شورای گزارش کمیته

 هاکمیته آدرس 

 نرگس بازوها نفیسه نام مسئول

 ریال 200000 هاهزینه ریال 1000000 میزان تنخواه  0919۴۵21200 خط خدماتی
 

 :گزارش کمیته 

شیم -3 تکلیف سنندج و شهرهایی که به شورا وصل نیستند چیست؟ -2 ها پاسخگویی تلفن-1 سخگو با ستان همدرد پا آیا به دو

 یا خیر؟ 

 تهیمشکالت کم: 

  سایترای وبها ببه روزرسانی شدن آدرسعدم همکاری تمامی نواحی برای -2 شود.ها بسیار سنگین میآدرسهزینه چاپ -1

  .فرستاده بودند  wordبه صورتتالش ،اصفهان،اراکط نواحی فارس،مشهد،خوزستان،کرمان،فق-3 

 تهیکم پیشنهادات: 

 نواحی گرمسار،همدان،ارومیه و کاشان خط خدماتی ناحیه ندارند 

 هاکمیته کارگاه 

 مرجان،مژگان،مهرانه،امین،قم،حسن مشهد ،حسننرگس بازوها محمد نام مسئول

 ریال 2۵00000  هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796136 خط خدماتی

 :گزارش کمیته 

  .به نواحی قم و اراک و گیالنبا هزینه ناحیه،فرستادن سخنران -1

 : مشکالت کمیته  

 های شورا برای حل مشکالت و دستاوردهای منطقه ایران عدم هماهنگی کمیته-1

 پیشنهادات کمیته: 

 سود آن به خزانه برگردد. به صورتی که ،سازیجهت ایجاد اتحاد و همگامجلسات  و هاهای پرسش و پاسخ برای کارگاهتولید برگه-1

  وب سایتکمیته 

 میالد بازوها مهران نام مسئول

 ریال0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  990۵3۴۵7۴1 خط خدماتی

     reports@oair.ir پست الکترونیکی

 : گزارش کمیته  

خواستتتند ستتایت ایجاد کنند که با مشتتورت و تماس از دو ناحیه داشتتتیم که مید چن-2  رسانی شده است.روزسایت به-1

سئول کمیته ز-3 جاد دو کانال مشکل برطرف شد. پیشنهاداتی که به آنان داده شد با ای شروع خدمت م به پایان  2/9۸بوده و  2/97مان 

 رسد. یم

 :پیشنهادات کمیته 

ارسال نمایند که قابل برای کمیته آدرس ها لطفا رابطین به مسئولین آدرس های نواحی اعالم کنید طبق فرم موجود در سایت آدرس را -1

 بارگزاری در سایت باشد. 
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  نشریاتکمیته توزیع 

 زینب،مهدی بازوها جواد نام مسئول

 ریال ۵200000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  0910979613۴ خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

کتتل ستتتتود حتتاصتتتتل :  ریال 1۴۴999000کل فروش: -2            گذاری جدیدسنت از چاپخانه و قیمت 12قدم12ب دریافت کتا-1

ریتتال  ۵۵60000 :ستتتهم ختتدمتتات جهتتانی 1۵٪  ریال  2۴100000سهم شورای ایران :  6۵٪  ریال  37077000

                ریال  7۴17000سهم نشریات:  ٪20 

 کمیته: مشکالت  

 اریبدحساافزار نرمو  پرینترتاپ و نیاز کمیته به سیستم لب-1

 :پیشنهادات کمیته  

 پرسش و پاسخ  به برگه پرسش و پاسخ برای جلساتنیاز 

 نشریات لیدکمیته تو 

 بهروز،فاطمه،سهیال،علی،جواد بازوها فاطمه نام مسئول

  هاهزینه ریال 0 تنخواه میزان  09109796137 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

شد .1 شته چاپ  سنت در ماه گذ سی و پنج هزار تومان  ۸63۵0000و  کتاب دوازده قدم و دوازده  صد و  ش ش شت میلیون و  ریال معادل ه

 پرداخت شد.

 کتاب چاپ مجدد وجود ندارد. .2

 ای با بازوها برگزار شد.درون کمیتهجلسه  .3

 ام بودهبا فروش نشریات در ارتباط  .4

 :مشکالت کمیته  

 نبودن نشریه ترجمه شده برای چاپ-1

  اطالع رسانی کمیته 

  منیره،فهیمه،نعیم،نرگس بازوها معصومه نام مسئول

 ریال 0 هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796130 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

  .تماس افراد تازه وارد-1

 تهیمشکالت کم: 

  .رسانیدر مورد کمیته اطالع OAهمکاری نکردن اعضای       

  :پیشنهادات کمیته 

 چند مورد از پیشنهادات قبل هنوز رسیدگی نشده است پس پیشنهاد جدیدی نیست .-1
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 گزارش خزانه 

 ایرانگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران 

 : ریال۴۴30000   مبلغ اهدایی 

 برگزار شد. 97بهمن  26بهمن در تاریخ جمعه  22تعطیالت  به دلیلخیرجلسه ساختار با یک هفته تأ-1ش ناحیه: رگزا 

  جلسات ساعت تهیه شد.برای سرای محالت و مکان برگزاری -2

 :عدم حمایت -3  عدم حمایت اعضا-2   .برخی از جلسات حل برگزاریباال بودن کرایه م-1 مشکالت ناحیه

یتتته -6 چرا قیمت نشریات سه مرتبه تغییر کرده است؟-۵ هاعدم حمایت از کارگاه -۴ سبد سنت هفتم از  م ک چرا 

نشریات  بندی ارسالبسته-۸ شود؟دفتر از امکانات آن استفاده نمی با وجودچرا -7 دهد؟زیع یک روز در هفته کار انجام میتو

   .گرفتن سرویس توسط برخی نواحی-10  چرا قیمت سکه باال نرفته است؟-9 ضعیف است.

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

 اصفهان : ناحیه  

  : ریال 3۵00000     مبلغ اهدایی 

 :بازبینی اساسنامه انجام شد.-2  گروه تازه تاسیس به نام ستارگان بهبودی-1 گزارش ناحیه    

 :اند،ارائه دهند.هایی که در طی یک سال انجام دادهدار یک گزارش مکتوب در مورد هزینهلطفاً خزانه-1 پیشنهادات ناحیه       

 کتاب شروع دوباره در دوسایز چاپ شده است دلیل آن چیست؟ -2 

 خراسان ناحیه  

 : ریال۵000000    مبلغ اهدایی 

 : استتتتتتتارت -3 شیروان کمیته شهری تشکیل داده است.-2 دهندها کارشان را به خوبی انجام میگروه-1 گزارش ناحیه

 .جلسه در گلبهار مشهد

 ریال توضیحات  ریال هاپرداخت  ریال هادریافت

 37۵۴0000 مانده خزانه  2۵00000 هاکارگاهکمیته    0000۴۴3 تهران

 12۴۴0000 هاکل پرداخت  ۸00000 کرایه مکان  000003۵ اصفهان

    200000 هاکمیته آدرس  0000010 گرگان

    ۵20000 منشی  0000269 اهواز

    2000000 گرداننده  ۸00000 کرج

    220000 آب  ۵000000 مشهد

    ۵200000 نشریات  ۴700000 آنالین

    1000000 عیدی  1000000 کیش

       2760000 کرمان

       2۴100000 نشریات
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 آیا جلستتتات -3 از نحوه پاسخگویی کمیته نشریات ناراضی هستند.-2  .نشریاتگرانی بیش از حد -1ناحیه: مشکالت

را  تیاهزینه نشتتتر یبرای گروه گمنامی درند توای از اعضتتتا میآیا یک-۴  مغایرت ندارد؟ 3پرخوران نوجوانان با سنت 

 .بازپس گیردبه مرور بعد از فروش نشریات پول خود را کند و پرداخت 

 :و اتحاد ما از بین اصتتولی استتت  تهرانآیا خواندن پمفلت امنیت در گروه -2 طراحی وبسایت به جای وبالگ -1 پیشنهادات ناحیه

گرفتن ها برای ی استتتارت جلستتات و برگزاری کارگاهما برا-۴  انجمن چه شد؟ ثبتنتیجه -3  رود؟نمی

 .۴ناحیه  سطحچرخشی شدن جلسه شورا در -۵ .داریمنیاز به مجوز  محل برگزاری جلسات

 گلستان  ناحیه 

 : ریال 1000000    مبلغ اهدایی 

 : یک -2  یابند.ه میجلسات سر ساعت شروع و خاتم -1 گزارش ناحیه گان  گاه گروه گر  هایموضتتتوع ابزار باکار

آباد ،فاضلهای گرگان،گنبداز گروهساختار متشکل  جلسه ناحیه گلستان قرار است در این ماه یک-3  برگزار کرد.گانه نه

 هااز مستتئول کارگاه ماه در اردیبهشتتت یک کارگاهتقاضتتای برگزاری ناحیه گلستتتان  -۴ .تشکیل دهدو دو گروه شاهرود آباد عطا،

 .دارد

 خواست ده شروع به کار کند و از شورا دررسانی تشکیل داده و قرار است از هفته آینبه عنوان پیامتیم  ناحیه یک -1 :هیناح شنهاداتیپ

 ها اجرا شود.تا بتوانیم بر اساس اصول نهفته در سنت کندکمک م که به ناحیه یکنمی

 گرمسار ناحیه  

 : ریال0    مبلغ اهدایی   

 : ها نیاز به کارگاه داریم.برای سنت -1 گزارش ناحیه   

 

  جلسات آنالین 

 : ریال۴700000    مبلغ اهدایی 

 : شود.جلسات بطور منظم برگزار می -1 گزارش ناحیه   

 اعالم ساعات جلسات آنالین : 

 روزه 90با فرمت  22:1۵الی  21ساعت  شنبه 

 روزه 90با فرمت  20:۴۵الی  19:30ساعت  یکشنبه 

  با فرمت  22:30الی  21ساعت چهارشنبهOA مادر 

 روزه  90با فرمت  9:۴۵الی  ۸:30ساعت  پنجشنبه 

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

  کرمانناحیه  

 : ریال2760000    مبلغ اهدایی 

 : برگزاری پنجمین جلستته -2   «تولدی دوباره»وان در شهر کرمان و جیرفت به ناماستارت دو جلسه جدید بان-1 گزارش ناحیه

بتترگتتزاری  -3 غزش با حضور اعضای قدیمی و در ل 1397بهمن  ۵گفتمان در تاریخ آمدگویی با موضوع ای و خوشدرون کمیته
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جشتتتن تولد -۴ 1397اسفند  13و جلسه بعدی در تاریخ  «فقط برای امروز»با موضوع 1397بهمن  1۵به تاریخ  ایجلسه درون کمیته

 انتخاب تیم برای برگزاری جلسه باز در گروه مسیر امید.-۵ در جیرفت. OAیکسالگی 

 :های بم و سیرجان برای تهیه مکان برگزاری جلسات مشکل دارند.گروه-1مشکالت ناحیه  

 رسانی در مورد کارگاه یزد بیشتر صورت گیرد.اطالع :هیناح شنهاداتیپ  

 کیش ناحیه  

 : ریال1000000   مبلغ اهدایی  

 : کنند.واردین در جلسات حمایت می ز تازهدوستان بهبودی ا-2  جلسات طبق روال برگزار شده است.-1 گزارش ناحیه   

  اراک ناحیه 

 ریال 0   : مبلغ اهدایی 

 : با موضتتتوعات مختلف در  11برگزاری -2  نفر تازه وارد داشتیم  26در طی ماه گذشته تعداد  -1 گزارش ناحیه گاه  کار

شریات و -3  های جدید.توسط کمیته کارگاه 1397سطح ناحیه در سال  شدن ن صاص پول برای افزایش به علت گران  اخت

  ها مبلغی برای اعانه نداریم. خواه نشریات و شارژ تنخواه کمیتهتن

 :نشریات چیست؟  مداومعلت گرانی  -1 مشکالت ناحیه 


