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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای قدم سوم  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  07/09/1399ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  پنجمینچهل و صد و 
نواحی آغاز به کار کرد. جلسه شورا در رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  ،گزارش ماه قبل از رابطین دیهگرفتن تایی OAو مفاهیم خدماتی 

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:45ساعت 

ساختار (، آقای بهمن) مرکزی(، آقای هوشنگ(، فارس )آقای حمید و آقای علیرضا(، خراسان )آقای مهدی و آقای رشیدتهران ): حاضر نواحی
،گلستان )آقا سید  (ژگانخانم مناحیه گیالن ) ،(آقا قاسمخوزستان ) ،(آقا روح هللا(، کرمان )آقا علی(، اصفهان )آقای فرهاد و خانم آیاتآنالین )

 جلسه ی شورا حاضر شدند.  ر دمحمد( ، کیش )خانم سهیال(،گرگان )خانم ارغوان( 

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

 «گزارش کمیته های شورای ایران»

 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه فضای مجازی و آدرسها: نام کمیته

. شده داده پاسخ ها تماس به امروز تا 143 شماره شورای از پس 1399 آبان 02 تاریخ از میرساند استحضار هب:گزارش کمیتهخالصه 
 :  شد انجام که اموری. است شده داده پاسخ و گرفتند تماس مجدد هم رفته دست از های تماس

 با شده اعالم آنها رابطین یا و نواحی آدرس های کمیته توسط که هایی بروزرسانی و تغییرات آخرین با جلسات آدرس روزانه درج -1
 ابتدای بخش از خالصه قسمتی( بهبودی آوای روزانه درج -2. شده انجام یکدیگر از بانوان و آقایان عالمت با جلسات آدرس تفکیک
 منطقه شورای کانال در) نشریه این در نشریات تمام تقریبا دادن پوشش دلیل به نشریات خواندن به اعضا تشویق جهت نشریه روزانه

OA شورای کانال در) رسانی اطالع کمیته مورد، یک آنالین محترم ناحیه( شد درخواست های اطالعیه و ها کارگاه درج -3. ایران 
 انجمن اینستاگرام صفحه در ابزار 9 انجام -5. نفر 1900 از بیش به نفر 1800 از کانال اعضای تعداد افزایش -4. ایران OA منطقه

 .  میشوند آشنا انجمن با طریق این از بسیاری و است شده اضافه نفر500 از بیش گیر چشم افزایش با ماه یک مدت ظرف آن تعداد که
 اینستاگرام و سایت وب از که میکنند اعالم ها تماس %99 اینکه خوب خبر -7 .انجمن سایت وب در 144 و 143 گزارش درج -6

 آلمان فرانسه، سوسیس، انگلیس، همانند داریم هستند زبان پارسی که دیگر کشورهای از مختلف های تماس که آن تر جالب و هستند
 ...  و

 :کمیته سواالت و پیشنهادات مشکالت،
 هماهنگی طی. کند مشخص شورا لطفا را جهانی خدمات دفتر سایت وب در( حضوری چه و مجازی چه) ایران جلسات آدرس ثبت -1
 این به نتیجه که ها آدرس کمیته بازوهای با ای کمیته درون جلسه دو برگزاری -2 .هستند آدرسها لیست دریافت آماده جهانی سازمان با

 و بسازد گروه خود برای بتواند شورا در ای کمیته هر که کند تغییر ها آدرس و مجازی فضای کمیته وظیفه 8 و 7 بند (الف: شد منوال
 و مجازی فضای کمیته با فقط جا هر در ای... و صفحه یا و کانال هرگونه ایجاد امکان اما آیند هم گرد نواحی در مرتبط های کمیته با

 مختص جلسات در آقا یا و خانم اعضا تشخیص امکان عدم و 19-کووید پندمی شرایط به توجه با که میگردد پیشنهاد (ب. باشد ها آدرس
 مهم این. شوند جدا مجدد جلسات مجدد شدن حضوری و پندمی رفع از پس و گردد تبدیل مختلط به جلسات این بانوان، یا و آقایان به

 کرده ایجاد اعضا و هاست برای مشکالتی برگزاری هنگام که باشد می بالعکس و بانوان جلسات در آقایان حضور مشکل حل جهت
 .است

 

 -: خط ماندگار  0: خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته

 : خالصه گزارش کمیته
 اداره کارشناس به بررسی جهت را بود رسیده مؤسس هئیت امضاء به که انجمن  صورتجلسه و قانونی اساسنامه و هویتی مدارک تمامی

 دوشنبه کشور وزارت.  کردیم دریافت کشور وزارت جهت تأیید و استعالم جهت ای نامه بررسی نتیجه کردید ارسال ها شرکت ثبت
 هزار ۶7 که کردیم وارسال کردیم کپی را انجمن رزومه ثبت برای سالم .کرد خواهیم پیدا حضور حتما که کرده وقت تعیین ماه آذر10

 .میشود تومان هزار ۳۶0.000مجموع ۶7.000 این با کمیته کرد خرج ماه ابان تا فروردین از شد تومان

 

 -: خط ماندگار تومان76.000: خرج کرد تومان 666.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته

 :خالصه گزارش کمیته
 تنظیم. 3. نواحی به فرستادن برای اداری های نامه سازی همسان .2  کرونا علت به حضوری جلسات تعطیلی بر مبنی بیانیه صدور .1

 آموزشی جلسه یک برگزاری و نواحی های رسان اطالع با ای کمیته درون برگزاری .4. دولتی های ارگان به انجمن معرفی ی نامه
 تلفنی تماس چهار دریافت .6 رسانی اطالع کمیته بازوهای و ها تیم خدمتگزار انتخاب .5. ای حرفه رسانی اطالع ی دفترچه مورد در
 (جلسات آدرس دریافت برای تماس وسه نامه دریافت برای شورا ثبت مسئول سوی از تماس اولین)

 خزانه گزارش
           تومان هزار 666: کمیته تنخواه
    تومان هزار 25:  رسان اطالع مهر و گوشی ارسال هزینه
    تومان هزار 26: شیراز به تهران از ارسال هزینه
 تومان هزار 25:  اینترنت هزینه
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 -: خط ماندگار :خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : ترجمه و ویراستارینام کمیته

  شروع کجا از و موقت راهنمایان: نشریههای برای جدول طراحی و تایپ انگلیسی، و فارسی ویراستاری ترجمه،:خالصه گزارش کمیته
 . تومان هزار نود و دویست ملیون یک مبلغ به کنم

  تومان هزار پانزده اینترنت و شارژ تومان هزار پنج و سی و صد  مبلغ به کمیته گوشی برای باتری خرید 
 :  کمیته گزارش تومان هزار چهل و چهارصد میلیون یک: ها هزینه کل جمع 

 پرخوران جهانی  سایت و ایران سایت در رایگان دانلود منظور به واردان تازه برای کنم شروع کجا از و موقت راهنمایان نشریههای
 . شود رجوع احسان آقا فرامنطقه محترم رابط به بیشتر توضیحات برای. میگیرد قرار گمنام
 . شد خواهد  داده گردانندگی تیم و محترم شورای تحویل روزها همین و دارد قرار نهایی مرحله در دوازده و دوازده کتاب

 . میباشند ترجمه  حال در خدمت مفهوم، سنت، کارگاه کتاب و امروز برای ای، حرفه مجامع به رسانی اطالع راهنمای کتابهای
 : کمیته مشکالت 

   به که بود تومان میلیون یک کمیته این تنخواه محترم شورای اطالع جهت فقط ندارد، وجود خاصی مشکل
 . شود  پرداخت گزارش طبق ماه سر ها هزینه شد قرار و شده داده برگشت کل خزانه به تنخواه پول نشدن بلوکه منظور

 : کمیته پیشنهادات 
 و ندارم گوشی این به نیازی کمیته این در بنده که میباشد ترجمه کمیته به متعلق 5195 سال 5 جی سامسونگ اندروید گوشی عدد یک

 رسانی اطالع کمیته نیاز اعالم به توجه با دارم پیشنهاد حال خریدم، آن برای هم باتری عدد یک که بود شده خراب و کرده باد آن باتری
 .دارد را نیاز مورد کارهای همه انجام قابلیت گوشی این. کنیم رسانی اطالع محترم  کمیته تقدیم را آن شورا تصمیم با اندروید گوشی به
 

 

 -: خط ماندگار  0: خرج کرد 0 :تنخواه توزیع نشریات )موقت(: نام کمیته

 : تهیخالصه گزارش کم
 2.620.919 رانیمنطقه ا یسهم شورا %65تومان است.  4.032.183 اتیتومان بوده که سود نشر 10.254.000مجموع فروش 

 تومان است. 806.437 اتینشر عیتوز تهیدرصد کم20تومان و  604.827 یسهم دفتر خدمات جهان %15تومان، 

 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار تومان 420.000: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی

 درک قابل برای است ممکن گاهی ولی باشند داشته ترجمه اصلی متن به نسبت وفاداری باید مترجمین:1سوال  :خالصه گزارش کمیته
 چیست؟ کار این انجام معیارهای. شود ایجاد تغییری مقصد زبان در ترجمه بیشتر بودن

 بهبودی پیام حامل ترجمه متن که است این معیار اولین. گیرد قرار مترجمین اصلی اهداف در باید مسئولیت با توام پذیری انعطاف: پاسخ
 یا و فرهنگی های جنبه برخی برای. باشد امید پیام حامل باید متن. شود وارد تازه جذب باعث و باشد OA قدم 12 برنامه طریق از

 . باشد امید پیام حامل باید ترجمه متن. باشد داشته نویس زیر عنوان به ای اشاره باید مترجم جزئیات از یکسری
 .(شود می داده ارجاع ترجمه کمیته به بودن تخصصی دلیل به ایمیل این تکمیلی توضیحات)
 

اشاره شده است.آیا اعضا خود باید  AAسنت  12قدم و  12قدم به استفاده از کتاب  12:درکتاب راهخنمای مطالعه و کارگاه 2سوال 
 این کار را انجام دهد؟ OAاین نشریه را تهیه کنندو یا اینکه خود کمیته تشریات 

 
را خریداری 12AA&12و کتاب  AAخود گروه و بدنه ساختار خدماتی  نسخه هایی از کتاب بزرگ  OA: در برخی گروه های پاسخ

را از انجمن الکلی های AAمی کرده و برای اعضا در اختیارشان قرار می دهند و در برخی از جاهای دیگر خود اعضا کتاب های 
 گمنام تهیه میکنند.

 
 : ایران هگرو اساسنامه: 3 سوال
 اساسنامه آیا. شود می استفاده آن از هیات جلسات در و است کرده تدوین خود برای را ای اساسنامه ایران گذشته سال چند طی: سوال

 است؟ شده گرفته نظر در ها گروه برای جهانی OA گروه طرف از ای
 

 قرار تبعیت مورد محلی طور به باشد نداشته تضادی OA اساسنامه با کل در صورتیکه در خدماتی ساختارهای ی اساسنامه: پاسخ
 .باشند یم Region9 مناطق و زمانی خدماتی های هیات ملی، خدماتی های هیات ها، گروهی بین شامل خدماتی ساختارهای. میگیرد

 کرد، ارسال WSO به قبل سالهای در که " "Summary of Purpose ،"اهداف خالصه" فرم ارسال از پس ایران خدماتی هیات
 داده انطباق هست  OA.ORG سایت در که ای نمونه با باید دارد ای اساسنامه ایران گروه حاضر حال در اگر. است رسیده ثبت به

 ی اساسنامه با تعارضی که شود چک تا شود ارسال 9 منطقه به سپس و شود گذاشته رای به سپس و گیرد قرار بینی باز مورد و شود
 .باشد نداشته OA کلی
 OA در  افراد شخصی اطالعات از حفاظت به مربوط بحث شود رعایت ها گروه مورد در و شود توجه آن به باید که مفادی از یکی
 .گیرد قرار پذیرش مورد خودکار طور به خدماتی های ساختار سایر و ایران گروه اساسنامه توسط باید قوانین در تغییرات این. است
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بدین معنی که باید گروه ایران یک متنی رابرای هیات آماده می کندو این متن توسط اعضایی که تمایل دارند شماره تماس  آدرس و نام 
روی داد آنها در عضویت استفاده شود در صورت توافق به امضا برسد مثال برای لیست راهنما ها  سخنرانان لیست اعضا هیات که در 

 را در یافت میکنند. OAهای مربوط با گروه ایران  شرکت میکنند و حتی کسانی که  خبر نامه 
     PDF.مرتبط با اساسنامه در قوانین حفاظت اطالعات عمومی خوانده شود 

دهیم  که در رابطه با همه ی :به دلیل اینه همه جلسات در ایران مجازی شده اند آیا میتوانیم در ایران کمیته ای مجازی تشکیل 4سوال 
کار های خدماتی مجازی از جمله  آپدیت آدرس ها / تهیه لینک/ مدیریت پیج اینمستاگرام/ تلگرام و ... را انجام دهد؟ شرح وظایف آن 

 چیست؟ آیا تشکیل این کمیته باید در سطح ناحیه باشد یا در سطح کمیته:
 م در مورد جلسات مجازی به شرح زیر است:هایی که داری PDFدر وب سایت دو تا از  پاسخ:

 :راهبورد های حفظ گمامی  در جلسات مجازی  که شامل آیتم های زیر است:1
A: نحوه چاپ نشریات و خط مشی ها 
B: تاکیید و حفظ گمنامی 
C چگونگی استفاده از عبارات و لوگوی :OA در رسانه های جمعی وemail  .و مکاتبات و شبکه های اجتماعی 
D: سنت به ما ارائه می  12باید تابع قوانیین باشیم و جدان گروه و  با تغییر فرمت جلسات از حضوری به مجازی مانند شرایط فعلی

 نحوه برگزاری جلسات  مجازی  نوع نرم افزار  نحوه اطالع رسانی سایرین ... ارائه شده است. pdfدهد. در این
 جلسات باید تحت قوانین  خاص حریم خصوصی آن حفظ شود.نرم افزار های مورد استفاده برای برگزاری 

 الکترونیکی صورت به را نشریات توانند می ها گروه مجازی صورت به جلسات برگزاری شرایط در نشریات به اعضا دسترسی برای
e-Book بخواهند فقط بلکه. کنند خودداری نشریه از ویدئو یا و الیو عکس، انتشار از و دهند قرار ای رسانه هر یا و سایت وب در 

 .بخواند بلند صدای با عضو یک را نشریه یک
 در و برویم پیش مجازی جلسات با مرتبط قوانین طبق باید است، رسیده ثبت به آن جلسه 15 که ایران مجازی های گروه با رابطه در
 تا بدهیم تشکیل (Iran's NSB) ایران خدماتی هیات سطح در ای کمیته توانیم می مجازی جلسات با مرتبط کارهای انجام برای کل

 .کند مدیریت را آن به مرتبط کارهای
 هنجار و کنند نمی تبعیت قوانین از که افرادی با ما برخورد ی نحوه که داریم اصول خالف رفتارهای به مربوط متنی هاPDF همین در

 .است شده بیان کنند می شکنی

 

 «گزارش نواحی شورای ایران»

 09109796123: خط ماندگار 0:مبلغ اهدایی : تهراننام ناحیه

 فضای در جمعه روز در 1399 ماه آبات ۶ مورخ تهران استان نمایندگان هیئت ساختار 1۴9 جلسه: گزارش و دستاوردهای ناحیه
 عملکرد و را خود گزارش کمیته هر و کرد کار به آعاز ها کمیته وحضور نمایندگان اکثریت حضور با صبح 9 ساعت راس مجازی

  شد انتخاب که داشتیم رابط خدمتگزار انتخاب و تعویض جلسه ان در و فرمودند ارائه هیئت به را خود گذشته ماه
 دارد نشریات کمیته و سکه و چیپ خدمتگزار به نیاز تهران هیئت و

 به رسیدگی جلسه موضوع که شد برگزار اعضاء حضور با صبح 9 ساعت راس ابان 23 جمعه در هم اضطراری جلسه یک ضمن در
  .است نداشته شورا به اعانه تهران هیئت هم ماه این داشتیم جدید پیشنهادهای دریافت و معوقه پیشنهادهای

 .باشد می پیگیر باقدرت را فعالیتش تهران کارگاه که هست ذکر به الزم
 . میباشد پیگیر دارد نظر در تهران برای که جدیدی های برنامه با هم تهران رسان اطالع و
 . میباشند ها گروه به خدمتگزاری حال در احسن نحو به پذیری مسئولیت جایگاه از هم دیگر های کمیته و دوستان و

 

 -: خط ماندگار تومان255200 :مبلغ اهدایی خوزستان: نام ناحیه

 کارگاههای کمیته از ندارد کارگاهها کمیته خدمتگذار خوزستان ناحیه اینکه به توجه با شورا از درخواست:گزارش و دستاوردهای ناحیه
 .دارد را دو و یک سنت -2.خدمتگذاران وظایف-1موضوعات، با کارگاه برگزاری خواست در شورا

 .دید گر تدوین نمایندگان هیت اساسنامه و شد تشکیل اعضا اکثریت با خوزستان نمایندگان هیت جلسه همچنین
 

 

 -: خط ماندگار تومان217000: مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه

 :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 شد تشکیل خدمتگزاران ها گروه نماینده حضور با( ششمین)آذر 29 مورخه پنجشنبه 1۵ ساعت راس هیئت جلسه
 ..نداریم پیشنهادی..نیست.. لیمشک

 

 -: خط ماندگار تومان  1.000.000:مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه

 145 شماره: گزارش و دستاوردهای ناحیه
 در مجازی صورت به جلسات خداوند لطف به. شد برگزار آنالین صورت به ماه آذر ۵ تاریخ در نمایندگان هیئت جلسه: ناحیه گزارش

 .شوندمی برگزار کنفرانس فری محیط
 این البته شد، سوال نیست پرخوران نشریات لیست در که گمنان هایالکلی سنت 12 و قدم 12 کتاب مورد در مجددا: ناحیه مشکالت
 .شد مطرح نیز شورا یگذشته ماه جلسه در موضوع
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 -: خط ماندگار 0 :مبلغ اهدایی : فارسنام ناحیه

 : گزارش و دستاوردهای ناحیه
 در شد قرار مجدد و نکرد پیدا رسمیت نمایندگان نرسیدن نصاب حد به دلیل به و شد برگزار فارس ناحیه جلسه ماهآبان 2۴ تاریخ در

 . نکرد پیدا رسمیت و نشد حمایت هم روز این در که گردد برگزار ماه آذر یکم تاریخ

 

 -: خط ماندگار تومان 100.000:مبلغ اهدایی : گیالننام ناحیه

 بین نماینده4 حضور با عصر6 تا4 ساعت از 06/09/1399زرو در گیالن ناحیه نمایندگان هیئت جلسه:گزارش و دستاوردهای ناحیه
 شد لنگرودبرگزار گروه و ازرشت مختلط گروه و سرا صومعه و رشت همدلی هایگروه از گروه
 شد انجام  خدمتگذاران خدمت کلی بازنگری و  اساسنامه تاریخ  نمودن بروز شامل که اساسنامه تنظیمات جلسه دراین

 نمودند اعالم را خود گزارشات که حضورداشتند رسان اطالع کمیته و هاکارگاه های کمیته همچنین
  واگذارشد رسان اطالع کمیته به ها نماینده موافق رای سه با آدرسها کمیته
 . گردید اضافه اساسنامه به نیز گیالن هیئت نظر زیر مجازی جلسات شروع و آنالین رسانی اطالع انجام بند یک

  شد سپرده نشریات کمیته به موافق رای چهار با سکه و چیپ کمیته
 ارسال منشی توسط نمایندگان برای مکتوب صورت به فقط گزارش و حذف موافق رای سه با نمایندگان برای گزارشات های اف دی پی
  گرددمی

 گردید انتخاب موافق رای سه با نیز گرداننده البدل علی
 . ماندند باقی خدمتگذار بدون همچنان تدارکات و اموال کمیته و رابط خدمتگذاران

 

 -: خط ماندگار 0: مبلغ اهدایی : البرزنام ناحیه

 غایب:گزارش و دستاوردهای ناحیه
 

 

 -: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی : خراساننام ناحیه

 جلسه ناحیه بخاطر به حد نصاب نرسیدن رابطین برگزار نشد. :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 پیدا نکرد. رسمیت رابطین حضور عدم بخاطر جلسه کهشد  برگزار اضطراری جلسه هم06/09/1399درتاریخ 

 همگی که خدمتگزاران حمایت رغم علی ناحیه و شهری های کمیته جلسات اما میشه حمایت خوب خیلی بهبودی جلسات: ناحیه مشکل
 . نمیکند پیدا رسمیت جلسه خاطر همین به و ندارند حضور رابطین اما دارند حضور
. اعضا مخالفت با پیشنهاد این اما کند پیدا رسمیت جلسه که باشند داشته رای حق خدمتگزاران و کند تغییر اساسنامه بند که شد پیشنهاد

  نگرفت قرار کار دستور در

 

 -: خط ماندگار تومان 50.000:مبلغ اهدایی : کرماننام ناحیه

 در کرمان نو زندگی وجلسه زوج های روز در کنفرانس فری محیط در امید مسیر جلسه:ناحیه گزارش:گزارش و دستاوردهای ناحیه
 ودر مجازی صورت به لینک وساخت رسان اطالع پیگیری با جیرفت بانوان جلسه میشود برگزار مجازی صورت به فرد روزهای

 گزارش از بعد رسان اطالع میشود برگزار مجازی صورت به هم وزاهدان سیرجان وجلسه خورد استارت کنفرانس فری محیط
 به ان گذاشتن اختیار ودر لینک ساخت با زاهدان و وبم جیرفت جلسات برگزاری جهت پیگری وهمچنین کرد گوشی خرید درخواست

 گزار دار خزانه گروهها
 شد واریز شورا به تومان هزار ۵0 مبلغ که خزانه موجودی هزار 390مبلغ ش

 خواست ودر شد گرفته خرید به تصمیم ولی رسانی اطالع برای گوشی ونداشتن انالین جلسات برای خدمتگذار نبود: ناحیه مشکالت
 کنفرانس فری از استفاده اموزش جهت کارگاه یک برگزاری

 نبود خاصی پیشنهاد: ناحیه پیشنهاد
 

 

 -: خط ماندگار تومان1.294.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه

 : گزارش و دستاوردهای ناحیه
 :گردید برگزار کنفرانس فری فضای در 99 آبان 17 تاریخ در جلسه

 :عملکرد گزارش
 .میباشد نامه اساس بازبینی حال در ناحیه-1
 .میباشند فعالیت حال در آنالین ناحیه در جلسه 1۴ و گروه 13 -2
 آنالین فضای در آموزشی کارگاه 3 برگزاری -۴
 .دارد رسان اطالع و ها کارگاه کمیته دوم، رابط منشی، خدمتگزار به نیاز  ناحیه این -۵

 نوجوانان با مرتبط نشریات: منطقه فرا کمیته از درخواست
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 نواحی و کمیته ها"ت ارائه شده از پیشنهادا"

 کارگاه آموزشی درباره همایش ها .برگزاری  -1
 چاپ مجدد کتاب جیبی آوای بهبودی. -2
 هزارتومان  100.000تومان به  1.000.000تنخواه کمیته ترجمه از  -3
 گرداننده و نایب گرداننده هر دو یک خدمت شوند. -4
 در نظر گرفتن نقطه ای ان برای نشریات / مانند چک وسفته. -5
 آوای بهبودی را خودمان صوتی کنیم و از کانال شورا اطالع رسانی کنیم .کتاب  -6
 کمیته های خدماتی فقط یکجا خدمت داشته باشند/ مانند شورا اینکار جلوگیری میکند از مسند قدرت. -7

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

 
 رای آوردند.ناحیه خراسان  از برای خدمت توزیع نشریات خانم مهری  رای  گیری -1

 رای گیری برای خدمت خزانه دار خانم سوزان از ناحیه کیش  رای آوردند.-2

 ماه شورا"دی ماه "دستور کار 

 (و چیپ و سکه کارگاه ها) افرامنطقه(، کمیته ه و رابط نائب گردانندهمسئولین اداری ) :انتخاباتبرگزاری  -1

 های خدماتی .گرفتن گزارشات نواحی وکمیته  -2      

 بررسی مسائل روز رسیدگی به پیشنهادات معوقه -3

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1399 ماهدی  5در  جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


