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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

صبح با خواندن دعای قدم سوم و  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  04/07/1399ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه دومین چهل و صد و 
گرفتن تاییدیه ی گزارش ماه قبل از رابطین و اعضاء و حضور غیاب خدمتگزاران و نمایندگان نواحی آغاز به کار کرد. جلسه  OAمفاهیم خدماتی 

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. و به همراه سی دقیقه زمان اضافه،  13:30شورا در ساعت 

ه گزارش عملکرد به شورا ارائه کنند، این گزارش عملکرد را به صورت کتبی از قبل : تمامی کمیته ها و مسئولین اداری کقابل توجه خدمتگزاران شورا
 تهیه و به تعداد رابطین پرنیت کرده و در شورا ارائه کنند. 

رابط(، تهران )هردو رابط(، خراسان )هر دو رابط(، فارس )یک رابط(، اراک )یک رابط(، ساختار آنالین )هر دو رابط(، اصفهان )یک : حاضر نواحی
 جلسه ی شورا حاضر شدند.  ر دیک رابط( ناحیه گیالن ) ( و، ناحیه البرز )یک رابطو خوزستان )یک رابط( گلستان )یک رابط( رابط(، یککرمان )

و  رابط فرامنطقه، خزانه دار ،گرداننده ،تولید نشریات، کمیته ترجمهکمیته کمیته آدرس ها،  کمیته اطالع رسانی،: کمیته ها و مسئولین اداری حاضر
 در جلسه حاضر شدند. کمیته موقت ثبت

 «گزارش کمیته های شورای ایران»

 09194521200: خط ماندگار : خرج کرد تومان100.000: تنخواه : آدرسهانام کمیته
تا امروز به تماس ها پاسخ داده شده.  141شماره  یپس از شورا 1399 وریشهر  14 خیاز تار  رساندیبه استحضار م: خالصه گزارش کمیته

درج روزانه آدرس جلسات با  -1 که انجام شد: یاز دست رفته هم مجدد تماس گرفته شده و پاسخ داده شده است. امور  یتماس ها
و بانوان از  انیت آقاآدرس جلسات با عالم کیتفک -2 .شدیاعالم م یآدرس نواح یها تهیکه توسط کم ییهایو بروزرسان راتییتغ نیآخر 

درج  -3 که کمک به تماس اعضا کرد. امیهر پ انیدر پا تهیاطالعات تماس کم نی. همچنیتیآدرس ها تک جنس هیجهت درج کل گریهمد
 بایپوشش دادن تقر  لیبه دل اتیاعضا به خواندن نشر  قیجهت تشو هیروزانه نشر  یخالصه از بخش ابتدا ی)قسمت یبهبود یروزانه آوا
مورد( در کانال  کیخوزستان  هیدرخواست شد )ناح یدرج کارگاه ها -4. رانیا OAمنطقه  ی( در کانال شوراه ینشر  نیدر ا اتیتمام نشر 

 شیافزا -6 بود. یخارج شدن گروه از خشک بودن و متن ی( براز ی)کو حیپاسخ صح نییسه عدد سوال با تع -5 .رانیا OAمنطقه  یشورا
خراسان، تهران، فارس، اصفهان و... همراه  ینواح یکنفرانس برا یفر  یبانیپشت -7 نفر. 1700از  شینفر به ب 1610کانال از  یتعداد اعضا

 لیمیگرداننده محترم، مسئول خزانه و ساخت ا یبرا لیمیساخت ج -8 خوزستان. هیناح یبه مسئول اطالع رسان یآموزش لمیبا ارائه ف
 .رانیمنطقه ا یراشو اتینشر  دیتول تهیکم یبرا

 یرا لطفا مشخص کند. ط یدفتر خدمات جهان تی( در وب سایو چه حضور  ی)چه مجاز  رانیثبت آدرس جلسات ا -1: مشکالت کمیته
که در  ینیبه تازه وارد کنندیم تیروزه را حما90که فرمت  ییاعضا -3 آدرسها هستند. ستیل افتیآماده در  یبا سازمان جهان یهماهنگ

!! اعالم ریبگ ییغذا میروزه را همراه با رژ 90فقط جلسات  ندیگو یکنند م یآدرس ها را که اعالم م تهیسطح جامعه هستند و شماره کم
کانال و  هیارا -5 .هیو... ناح راتییتغ نیآخر  یآدرس ها برا تهیکرمان با کم هیناح یعدم همکار  -4 شود. تیکه لطفا رعا یشود در نواح

 انجمن اعالم گردد. یشود و فقط صفحه رسم تیلطفا رعاکه  یتازه وارد. اعالم شود در نواح یبه اعضا یرسم ریغ نستاگرامیصفحه ا
 نیا ینوجوانان جهت سامانده یبرا یا تهیدرخواست کم -2 .گریکدیبا  تیآدرسها و وب سا تهیادغام کم شنهادیپ -۱: پیشنهادات کمیته

 یط نی. همچنمیکن تیاعضا نوجوان را حما شتریبا تجربه ب میفرمت وجود دارد تا بتوان نیدر ا یوجود مشکالت لیبه دل رانیفرمت در ا
 فرمت. نیا یبرا شتریب اتیباشد. همراه با تجرب یم ازین یشتر ی. تعداد جلسات بمینوجوانان دار  یبرا یادیماه تماس ز 

 

 09109796130: خط ماندگار تومان 20.000: کرد خرج تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته
دوشنبه در  یکنفرانس در روز ها یفر  نکی( که قرار شد فعال لز ی)تبر  یشرق جانیجلسه در آذربا یراه انداز  (الف : خالصه گزارش کمیته

در شهر  یراه انداز  یبرا یحرکت (ب  داشته باشند. یحضور   یبه اتمام برسد تا  جلسه  مجوز فعالیتگروه گذاشته شود تا کار  نیا اریاخت
انجام شد که  یجلسات حضور  یبهداشت یپروتکل ها یبرا ی( حرکتج موکول شود. ندهیآ یکار به ماه ها نیسقز انجام شد که قرار شد ا

 هیشد که هر ناح قرار و ، زرد، قرمز( برگزار شوددیجلسات )پرخوران گمنام( با توجه به مناطق اعالم شده )سف نیا یدر صورت برگزار 
در روابط  نجانبی( اد. رندیبگ یاجازه جلسات حضور  هیناح یاز فرماندار  خود را به مشورت بگذارد و یجلسات حضور  یر یگ میتصم
شرکت کردم وقرار شد آموزش بصورت  یدولت یوساده دستگاه ها حیصح یآموزش نامه نگار  یبرا یدولت یاز دستگاه ها یکی یعموم
pdf ردیقرار گ هیناح یاطالع رسانها اریدر اخت شود و. 

 

 -: خط ماندگار تومان 25.000: خرج کرد -: تنخواه موقت ثبت: نام کمیته
وسس فرستاده م اتیه یاعضا یما فرستاده شد که برا یموسس از دفتر ثبت برا اتیامضا ه ینامه برامرتبه سه : خالصه گزارش کمیته

امضا  دهیمشهد فرستاده شود که خانم سع یبرا شتازیبا پست پ امضا کردند و شانیا دهیقم رساز ابوالفضل  یقاآشود که فعال به دست 
 هیتومان شده تا بق هزار 25پست  نهیبه دفتر ثبت ارسال کنند فعال هز  ابعد از امض شانیاتا د نبفرست نیبه دست خانم پرو کنند و

 .شودیفرستاده م یبانک شیبفرستند عکس ف
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 -: خط ماندگار تومان 200.000: خرج کرد -: تنخواه ترجمه و ویراستاری: نام کمیته
سفر از  نهیهزار تومان بعنوان هز  ستیدو افتیو در  دیتول تهیبا کم زیکتاب پره ییچک نها یسفر به اصفهان برا: خالصه گزارش کمیته

استفاده بودن به  ترجمه رو بخاطر بال تهیتومان تنخواه کم ونیلیم کیمبلغ  نجانبیا رایز . یگردانندگ میت یخزانه دار شورا با هماهنگ
 .ستیدر دست بنده بلوکه ن یپول نطوریدر دست ندارم ، ا یخزانه کل برگردانده بودم و اکنون تنخواه

داده  دیتول تهیکم لیماه تحو نیقرار دارند و در هم ییدر مرحله نها دیجد شیرایدوازده قدم _ دوازده سنت و سواالت قدم و کتاب
 یاطالع رسان کتاب. امروز در حال ترجمه شدن هست یبرا کتاب. چاپ خواهند شد دیتول تهیبا کم یینها ینیخواهند شد و پس از بازب

به من  یا نهیماه هز  نیا. و ... در حال ترجمه شدن هست "از کجا شروع کنم" بروشور. در حال ترجمه شدن هست یبه جوامع حرفه ا
 .برسند انیکه در حال ترجمه هستند به پا ییهااعالم نشده تا کار

 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار تومان 220000: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
درخواست  و؟" و یا ترجمه به فارسی"از کجا شروع کنم؟" Where do I start" هینشر  شیرایمکاتبات مربوط به و -۱: خالصه گزارش کمیته

انجام مکاتبات مربوط  -۳ی. سینسخه انگل افتیفوق و در  هینشر  یبرا۱ سنسیال لیتکم-۲ ی.قبل اتیاز نشر  یکسر ی یسیاف انگل ید یپ
 یو معرف شیهما  طیو شرا نیقوان یر یگیپ-۴. مرتبط یو ارسال فرم ها۲۰۲۰در سال  ۹منطقه  انهیسال یمجاز  شیبه ثبت نام در هما

 oa.orgتیو سا oair.ir تیسا قیاز طر  اتیو فروش نشر  یمکاتبات مربوط به نحوه دسترس -۵. شیشرکت در هما یبرا رانیگروه ا ندهینما
در  ۹به خدمتگذار منطقه  ییپاسخگو -۷. گرید یبه زبان ها یکیالکترون اتیمربوط به نشر  نیمکاتبات مربوط به قوان -۶سازمان جهانی. 

 .دیتول تهیدوباره به کم یشروع هینشر  تیرا یمتن کپ  میتنظ -۸. رانیواژه نامه دو زبانه گروه ا افتیجهت در  شانیخصوص درخواست ا
 : نداردمشکالت کمیته

 : نداردپیشنهادات کمیته
 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : خزانه دارانمسئولنام 

 تومان می باشد. 17.408.250: موجودی نهایی این ماه: خالصه گزارش

  : تمامی دریافتی ها و پرداختی ها به شرح ذیل می باشد: مالی شوراریز گزارش 
هادریافت هاپرداخت  تومان   تومان توضیحات  تومان 

 17.408.250 مانده خزانه  200.000 ترجمه و ویراستاری  6.176.300 خزانه دار قبل

    80.000 اطالع رسانی  4.254.500 نشریات ماه قبل

    440.000 فرامنطقه  200.000 البرز

    800.000 نشریات  90.700 کرمان

       3.620.000 تهران

       131.750 خوزستان

       100.000 یزد

       1.750.500 آنالین

       100.000 خراسان

       364.500 مرکزی، قم و همدان

       300.000 گیالن

       120.000 گلستان

       1.720.000 نشریات این ماه

025.928.18 جمع کل     1.520.000 جمع کل  
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 «گزارش نواحی شورای ایران»

 09109796123: خط ماندگار تومان 3.620.000: مبلغ اهدایی : تهراننام ناحیه
جلسات  ندگانینما. ماه برگزار شد وریشهر  ۲۱ خیتهران در تار  ندگانینما تأیماه جلسه ه وریشهر  خیدر تار : گزارش و دستاوردهای ناحیه
جلسات در  هیکل. شودیم یهفته برگزار و توسط اطالع رسان در طول هفته اطالع رسان یکارگاه در ط دو وو خدمتگراران حضور داشتن 

 :در شورا مطرح کنند نیمطرح شد که رابط سوال دو. شودیبرگزار م( کنفرانس ی)فر  یمجاز  یفضا
امکان دارد  ایکه ا ردیبگ میتقاضا کردن که شورا تصم شودیبرگزار م یتجربه قبل چیجلسات فرمت نوجوانان بدون ه -۱: پیشنهادات ناحیه

هست که در  ییا هینشر  یخدمات جهان تیسا در وب نکهینشناسان هم کمک گرفته شود و اارو از مشاوران و بشود و لیتشک یا تهیکم
 ایآ نکهیسوال دوم ا-۲. جلسات یبرگزار  شتریب یگاهآ  یبرا ردیترجمه قرار بگ تهیکم اریترجمه در اخت یراستا مثمر ثمر باشد و برا نیا

 .باشند ینظر جلسات حضور  ریز  نینالآامکان دارد جلسات 
 

 -: خط ماندگار تومان 131.750: مبلغ اهدایی خوزستان: نام ناحیه
 یجلسات استان بصورت مجاز  هیکل برگزار شد، یبصورت مجاز  28/6/99 خیدر تار  ندگانینما تأیجلسه ه: گزارش و دستاوردهای ناحیه

  .دیگرد زیباشد که به حساب خزانه دار شورا وار  یم تومان 131750 به شورا ییاهدا شود، یبرگزار م
شود که چرا  دهین پرسیانال یاز خدمتگذار کارگاهها نکهیا -2 .شودیچاپ م ایترجمه و  oaماهنامه  ایا نکهیسوال ا -1:  مشکالت ناحیه

 .کردندیصحبت م شتریب یشان در خصوص فرمت خاص یشخص اتیفقط در مورد تجرب نیانال یگارگاهها یگردانندها
 

 -: خط ماندگار تومان 364.500: مبلغ اهدایی مرکزی، قم و همدان: نام ناحیه
اعضا به حد  دنینرس لیبدل برگزار شد. نیجلسه به صورت آنال ۱۸۳۰ یال ۱۷درساعت  وریشهر  ۳۱ خیتار : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 شد. زیوار  تومان ۳۶۴۵۰۰به مبلغ  رانیپرخوران ا یبه شورا اعانه برگزار نشد. ینصاب جلسه رسم
 یهمدان برا یگروهها لکمش و است یکه متاسفانه اغلب بالتصد هیداشتن خدمت ها ناح یبرا لیو تما تیعدم حما: مشکالت ناحیه

 گرفتن مکان جلسات هستند. یانتظار برا ارائه برگ ثبت که ماههاست در
 

 -: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
و همه به  میگروه فعال دار  ۵حاضر  درحال اصفهان برگزار شد. ندگانینما ئتیمهرماه جلسه ه 2چهارشنبه : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یز یماه متاسفانه وار  نیا جلسات برگزار شد. تیبا موضوع امن نیکارگاه به صورت آنال نیمهرماه اول 3 خیتار  در. هستند نیصورت آنال
 یاز پست ها خال یاز خدمتگزاران انتخاب شدند و بعض یبعض میداشت ندگانینما ئتیه یگزار براخدمت انتخابات .میشورا نداشت یبرا

  .یماند تا جلسات بعد
 

 -: خط ماندگار تومان 300.000: مبلغ اهدایی گیالن: ناحیهنام 
 کیبانوان بود و  یکه اختصاص شدیار مزپارک بانوان رشت برگ ما که در یدر ماه گذشته دوجلسه حضور : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 نیوجود استقبال تازه وارد با یجلسه حضور  3صورت  نیبسته شده است و بد یو دیعضو و تهد کی تیشکا لیجلسه مختلط به دل
 نیمجوز پرخوران گمنام باعث شده که صاحب نداشتن. است شدهعضو بسته  کی دیو تهد OAجلسات  یار زنداشتن مجوز برگ لیفقط بدل

 نیبه ا میمحترم پرخوران گمنام تقاضامند یشورا از. هستند OAشخص تنها خواستار مجوز  نیا داتیمکان اعتماد نکرده و با وجود تهد
 .میحرکت کن OA اهداف یدر راستا میکنند تا بتوان یدگیمشکل ما رس

 

 -: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
 یگروه نیب ندگانیو بعلت عدم حضور نما دیفارس برگزار گرد هیناح یماه جلسه شورا وریشهر  ۲۷ خیدر تار : گزارش و دستاوردهای ناحیه

منطقه  یهم به سبد شورا یکمک مینتوانست هیخدمتگزاران از جلسه ناح تیعدم حما بعلت. دینکرد و برگزار نگرد دایپ تیجلسه رسم
 . میداشته باش رانیا

را بصورت  اتینشر  توانیم کنندیبرگزار م یو فقط جلسات قدم خانگ کنندینم تیرا حما یجلسات حضور  یعضو اگر: مشکالت ناحیه
 ؟به آنها فروخت ادیو تعداد ز  یکل

 .محترم نیمنطقه و رابط یاز تمام خدمتگزاران شورا متشکرم: پیشنهادات ناحیه
 

 -: خط ماندگار تومان 200.000: مبلغ اهدایی البرز: نام ناحیه
 .میهزار تومن به شورا اعانه داشت ۲۰۰ مبلغ شد. لیجلسه بسته بانوان در کرج تشک ور،یشهر  ۳۰ خیدر تار : گزارش و دستاوردهای ناحیه
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 -: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
 خیدر تار   هیو خدمتگزاران ناح یشهر  تهیچهار کم نیخراسان با حضور رابط هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 دیالبدل بخاطر نبود کاند یکارگاهها و عل تهیو کم یاطالع رسان یها تهیخدمتها برگزار شد که کم یبرا یر یگ یرا. برگزار شد 03/06/1398
 . شودیبر گزار م هیدر ناح نیجلسه بصورت انال شش. به ماه بعد موکول شد

 یانبار برا کیاجاره  ایو  گریکدیبا  اتینشر  دیو تول عیتوز  تهیادغام کم -2. با آدرس ها تیوب سا تهیادغام کم -1 :ناحیه شنهاداتیپ
. باشد هم اتینشر  عیبرداشته شود و انبار دار مسئول توز  اتیاز دوش مسئول نشر  ادیز  یبخاطر حجم کار  یو انبار دار  عیکه توز  اتینشر 

 .شورا یمسائل مال یحسابدار برا کیداشتن  -3
 

 ماه شورا" شهریور جلسه انجام شده در رای گیری ها و امور"

بازگردانده شدن کمیته طرح و برنامه به لیست کمیته ها همراه با یک بند و عنوان کمیته اموال نیز فعالیت کند و بشود کمیته طرح و  -1
 برنامه و اموال شورای منطقه ایران.

 ادغام کمیته وب سایت و کمیته آدرس ها با همدیگر جهت انجام امور مربوط به شورا. -2

جلسه پس از اتمام کرونا در روزها و ساعاتی که به جلسات  3 قرار شد تا 6فضای مجازی خوانده شد و رای آورد. در بند کمیته اساسنامه  -3
 دیگر خسارتی وارد نکند برگزار کند.

 به عنوان کمیته چیپ و سکه به مدت یک سال.انتخاب آقای رضا  -4

 ماه شورا"آبان "دستور کار 

کمیته وب کارگاه ها، )اطالع رسانی،  افرامنطقه(، کمیته ه منشی، خزانه دار و رابطنائب گرداننده، مسئولین اداری ) :انتخاباتبرگزاری  -1
 .توزیع نشریات( سایت، کمیته

به "یک دوره خدمت در شورا یا " رانیمنطقه ا یدوره خدمت شورا کیحداقل تجربه "بند اساسنامه از  رتغییتایید شده پیشنهاد بررسی  -2
 هیات های خدماتی نواحی یا بازوهای کمیته های خدماتی شورای ایران".

 ایجاد شود. نوجوانانای برای کمیته تایید شده پیشنهاد بررسی  -3

 در تمام شرایط و وظایف کمیته ها اضافه بشه. OAسیانت از اموال تایید شده پیشنهاد بررسی  -4

 انجام بشه. OAجهت حسابرسی مالی  حسابدارتایید شده پیشنهاد بررسی  -5

 دریافت بشه. انبار و دفتر مرکزی برای انجمنتایید شده پیشنهاد بررسی  -6

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1399 ماه آبان 2در  جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


