
 به نام خداوند بخشنده ومهربان

صبح با  09:00 در فری کنفرانس  و از ساعت 13/08/1399 مورخ ایران OAشورا  144گزارش 

و حضور غیاب خدمتگزاران و نمایندگان نواحی  OAخواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی 

 باخواندن دعای آرامش خاتمه یافت. 13:30جلسه شورا در ساعت  آغاز به کار کرد.

آقا  –آقا حمید ـ خراسان) (خانم اعظم -خانم عصمت نواحی حاضر: تهران)

ـ  (خانم آیات –آقا فرهاد ـ ساختارآنالین) (آقا هوشنگـ فارس) (علیرضا

ـ ناحیه  (آقا قاسمـ خوزستان) (آقا روح هللاـ کرمان) (آقا علیاصفهان)

( در آقا سید محمدـ گرگان) (خانم مژگانگیالن) ـ ناحیه (خانم منصورهالبرز)

 جلسه شورا حاضر شدند.

ـ کمیته  )آقا علیرضا( ی: فضای مجازی وآدرس هامسئولین ادار کمیته ها و

)آقا  ـ توزیع نشریات )آقا جواد( ـ تولید نشریات )آقا ابوالفضل( ترجمه

ـ  )خانم رویا( ـ اطالع رسانیثریا(  )خانم ـ کمیته موقت ثبت بهروز(

)آقا  ـ رابط فرامنطقه)آقا مهرداد(  ـ خزانه دار )آقا مهران( گرداننده

 .در جلسه شورا حاضر شدند احسان(

اضطراری  کمیته توزیع نشریات )آقا بهروز( از سمت موارد مطرح شده این جلسه برایتوجه: 

 و با رای رابطین برگزار شد.

 :دستور کار جلسه شورا

سی ربرتوسط کمیته فضای مجازی و آدرسها)آقا علیرضا(: پس از امه اساسنتغییر در  -1

توسط کادر اداری )که گرداننده)آقا مهران(، خزانه دار)مهرداد(، منشی)آقا نوید( 

و رابط فرامنطقه)آقا احسان( و منشی قبلی شورا )خانم هلن( بود( صحت و سالمت 

شه ای به خدهیچ گونه  کهاساسنامه فعلی تایید رابطین نیز آن را تایید کردند 

 .بوده و به قوت خود باقی استاساسنامه وارد ن

: )آقا بهروز(و توزیع نشریات )آقا جواد( در کمیته تولیدمشترک در رابطه با بند  -2

این بند از ابتدا کمیته تولید نشریات، کمیته توزیع نشریات و یکی از دو خزانه 

برای یک دوره به جای  1396تنها در سال اما ، بودها رای شورا منطقه ایران دار ب

 طیافتتاح حساب با شرا) .انتخاب شده بودند یکی از خزانه دار ها نائب گرداننده

تا بعد از انتخاب خدمتگذار  شودیانجام م دیتول تهیاساسنامه  با خزانه دار و کم

 (شود ییامضا3حساب  عیتوز

از خدمت کنار رفتند و شورا نیاز به  )آقا بهروز( خدمتگزار کمیته توزیع نشریات -3

 خدمتگزار کمیته توزیع نشریات دارد.

)آقا  نشریات خدمتگزار تولیدبه درخواست رابطین و با اکثریت آرا قرار شد تا  -4

 دهند.ادامه تا مشخص شدن خدمتگزار جدید  برای توزیع نشریاتهمچنان  جواد(

کمیته موارد مطروحه به گرداننده )آقا مهران(، کمیته تولید نشریات )آقا جواد( و  -5

منشی موقت شورا  1399)آقا علیرضا، که در مهر و آبان مجازی و آدرس ها فضای 

هیچ کدام وارد  ه بود،شدبودند( از سمت کمیته توزیع نشریات )آقا بهروز( اعالم 

نبوده و رابطین تایید کردند که هر سه خدمتگزار یاد شده مطابق اساسنامه عمل 

 .کرده اند و امانتدار اساسنامه بوده اند

خود را به شورا پیشنهادی احی خواست تا هر ناحیه اساسنامه گرداننده از رابطین نو -6

 .ارائه دهد تا یک اساسنامه جامع برای شورای ایران داشته باشیم

 .قرار گرفت یدر دستور کار جلسه بعد یآدرسها و مجاز تهیکم یبررس شنهادیپ -7

 .بابت به روز کردن اساسنامه شورا یاساسنامه از خدمات جهان کی گرفتن -8

 ((رانیشورا ا ی))باتشکر منش 


