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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  07/08/1400ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ینمو پنج پنجاهصد و 
نواحی آغاز به کار کرد. رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  ،گزارش ماه قبل از رابطین دیهگرفتن تایی OAقدم سوم و مفاهیم خدماتی 

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:00جلسه شورا در ساعت 

 و غربی آذربایجان شرقی (،و منصوره  بهمن(، ساختار آنالین )حجت )  مرکزی، (و رضا علیرضاراسان ) خ ،(خوزستان )رضا :حاضر نواحی
 و هرمزگان )سهیال( فارس )سمیرا(، کرمان و سیستان و بلوچستان )روح اهلل(، گیالن)نازی( ،(بهروز تهران) ،گلستان )محمد( ،(رسول)
 شورا حاضر شدند. ی جلسهر د

 دارانخزانه، (دانیال)  فرامنطقه ینرابط( نویدمنشی )، )محمدرضا( نائب گرداننده(، آیات گرداننده ) :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
، کمیته (بالتصدی) کمیته تولید نشریاتکمیته ترجمه )بالتصدی(، ، )رویا( ، اطالع رسانی)ثریا( کمیته موقت ثبت ،(مهدی)سوزان و 

 در جلسه حاضر شدند.)علیرضا(  هاآدرسفضای مجازی و کمیته و  )مهری( کمیته توزیع نشریات چیپ و سکه )مهرداد(،

 «ایرانی شورای هاگزارش کمیته»

 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
کشور به همراه نامه درخواست صدور پروانه  یاز ثبت شرکت ها و روزنامه رسم یافتی: ارائه مدارک در 1 :خالصه گزارش کمیته

در وزارت کشور  تیپروانه فعال سینو شیصدور پ: 2. وزارت کشور یو اجتماع یفرهنگ تیر یاز طرف انجمن به مد تیفعال
با انجمن پرخوران جهت استعالم سازمان  ینظارت سمن ها جهت همکار  تیه ریبا مد ی: هماهنگ3. توسط مسئول پرونده

 . ها یو فرماندار  یها و نهاد ها بخصوص استاندار 
نامه از اطالع رسان  یهرمعرف ایجلسات و  ینامه جهت راه انداز  افتیجهت در  توانندیم ینواح یبه ذکر است تمام الزم

 .نگردد جادیا یرسان امیدر پ یخلل چیمحترم شورا اقدام کنند تا ه
 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0: خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته
و  کرمان ،آذربایجان غربی و شرقی، گلستان، خوزستان، تهران الن،یگ: داشتند دیکه خر  ییها هیناح :خالصه گزارش کمیته
 تومان. 21.419.500فروش  کلهرمزگان و مرکزی که ، خراسان،  سیستان و بلوچستان

کسر و به حساب خزانه  تومان 7.499.356به مبلغ   یپول شورا و خدمات جهان کهتومان  21.829.493بانک  نقدی یموجود
  .شودیم زیوار 

هاپرداخت  تومان سود )مبالغ(  تومان توضیحات  تومان 
 10.224.195 سود   600.000 هزینه انبار  6.476.936 %70سهم شورا 

خدمات جهانی 
10% 

1.022.419 
 

 80.000 هزینه )چسب، شارژ و...(
 خرج کرد 

000.068  
195.364.9 مانده نهایی     2.044.839 %20نشریات   

000.086 جمع کل  10.224.195 سود فروش     
 

 09109796130: خط ماندگار تومان245.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه : اطالع رسانینام کمیته
 مهرانه ،اتی، آمعصومه: بازوهای کمیته

 ،یمرکز ، النیاطالع رسان گ اعضا حاضر ینواح یاطالع رسان یا تهیدرون کم یجلسه  یبرگزار  -1 :خالصه گزارش کمیته
در رابطه با موضوعات مربوط به  رانیا ینواح یبا چمد نفر از اطالع رسان ها یتماس تلفن -2. خوزستانگرگان، البرز،  ،فارس
 .یتماس تلفن 22 افتیدر  -3. یرسان اطالع
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 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه هافضای مجازی و آدرس: نام کمیتهپ
 و آزاده منصوره، زینب، رسول : نوید، فرشاد،بازوها

صه گزارش کم ضا تهیگزارش کم :تهیخال ضار مو آدرس یمجاز  یف ستح ساندیها را به ا سخ به تماس -1 :ر ها، درج روزانه پا
 هاتهیو کم یدرخواست شده نواح یهاامی، پ154 رانیگزارش شورا منطقه ا ،یبهبود یجلسات بروز، خالصه آوا یهاآدرس
ستان و... همچن ی)نواح شورا هیسنت، ناح12کارگاه  ینائب گرداننده برا نیمحترم: خوز ستان کارگاه و...( در کانال   یخوز

 -2 .نسااتاگرامیدر کانال و ا اتیها از نشاار پساات یانجمن و درج برخ تیگزارش در وب سااا یو بارگذار  رانیا OAمنطقه 
از  شینفر به ب3051از  نساااتاگرامینفر و دنبال کنندگان ا3070از  شینفر به ب2959کانال تلگرام از  یتعداد اعضاااا شیافزا

 کرده. ریینفر تغ111نفر بود که به 90 کتیو از ما ینفر قبل250انجمن، از کافه بازار  شنیکینفر. تعداد نصب اپل3250
 شیرا نما یانجمن پرخوران گمنام که جلسااات فقط حضااور  تیآدرس جلسااات در کانال شااورا و وب سااا یبروزرسااان -3
 یبرا نکیساخت ل -5 نفر به نفر. یرسان امیتلگرام و پ نستاگرام،یا ت،یساوب بیاعضا به انجمن به ترت یورود -4 .دهدیم

خوزسااتان در  هیدرج گزارش ناح نیو... همچن یمحترم خوزسااتان، تهران، مرکز  ینواح هیمحترم فارس، درج اطالع هیناح
با نائب   ی؛ با خدمتگزاران خدمات جهانOAدوازدگانه  یهارگاه با عنوان سااانتکا یدر برگزار  یهمکار  -7 .تیسااااوب

  ها.کارگاه تهیکم یگرداننده به عنوان متول
 ندارد  :تهیکم شنهاداتیپ

 ندارد :تهیکم مشکالت
 

 -: خط ماندگار تومان 0: خرج کرد - :تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته
است به  نهیبه هز  ازیتومان ن 12.000.000تومان که جمعا 600در دوطرف آن  پیضرب هر عدد چ یبرا :خالصه گزارش کمیته

 موجود است.  615ضمن سکه تعداد  در گرفته نشده است. متیخام که هنوز ق پیهمراه ضر کردن چ
: ینقد ریغتومان بود. 500که هر کدام  یقبل متیو با ق باشدیم 7480زرکوب که تعداد آن  پیچ یتوجه به موجود با

 جمعا تومان حساب گردد: 2.000سکه  نطوریتومان و هم500 یکیپالست پیتومان است که بر اساس هر چ 4.976.000
 .تومان 1.230.000: سکهو  تومان 3.740.000

 لیست موجودی چیپ و سکه
 نیاز به زرکوب خام زرکوب شده نوع چیپ #
 5000 9400 615 خوش آموگویی 1
 3000 3240 - ماهگی1 2
 2000 4200 1800 ماهکی2 3
 3000 3240 - ماهگی3 4
 2000 7300 260 ماهگی6 5
 2000 8700 575 ماهگی9 6
 2000 6400 430 سالگی1 7
 1000 1600 600 ماهگی18 8
  - 3200 سالگی و به باال )مشکی(2 9

  20.000 44040 7480 جمع 
 

 «اداری شورای ایرانگزارش مسئولین »

 -: خط ماندگار تومان 100.000: خرج کرد نائب گرداننده: پست خدمتی
الزم جهت  یو همکار  یو همفکر  یبا خدمتگذاران شورا منطقه و کادر ادار  یجلسه هماهنگ یبرگزار  -1 :خالصه گزارش کمیته

تعامل و  -3. ینواح یاطالع رسان محترم شورا با اطالع رسان ها یشرکت در جلسه هماهنگ -2 .بهتر ارائه دادن خدمات
با مسول محترم  یتعامل و همکار  -4. خدمتگذار محترم یها ازیو سکه و استعالم ها و ن پیمحترم چ تهیتبادل تجربه با کم

جهت بهتر برگزار شدن کارگاه سنت  یو شرکت در جلسات هماهنگ یکارگاه سنت ها طبق روال هفتگ یبرگزار  -5. ثبت تهیکم
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مجزا و  میت 2 جادیا -6. وآدرس ها شورا منطقه( یمجاز  یفضا تهیو مسئول محترم کم تهیکم نیا یها )تشکر از بازوها
و  ستانیکرمان وس هی)ناح یکارگاه برا یسخنران کارگاه به جهت برگزار  یبرا یها  و استفاده از دوستان بهبود یهماهنگ

کارگاه نداشتن از  تهیدرخواست کننده مسول کم یکه نواح نی( الزم به ذکر است با توجه به ایمرکز  هی)ناح بلوچستان( و
 .استفاده شد رهیسخنران، و غ ،یجهت هاست، منش ینواحاعضا خدمتگذار آن  گرید
 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد ()دانیال رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
، رابطین و همزمانی آن با شورای منطقه ایران خدماتی 9با توجه به برگزاری کنفرانس خدمات جهانی در منطقه  : ینگزارش مسئول

 حضور نداشتند.  فرامنطقه در جلسه شورا
 

 «گزارش نواحی شورای ایران»

 09167329639: خط ماندگار تومان 593.000 :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
 یجلسه در فضا۱۰)  ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هی: ده گروه در ناح۱ :ناحیهگزارش و دستاوردهای 

و گروهها  دینما یخوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار م هیناح ندگانینما اتی: ه۲. .(شودیبرگزار م نیآنال
خوزستان در  هیناح یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیز طر ا نیجلسات آنال نکی:ل۳ فرستند. یو منابع را به ساختار م نیرابط

تومان ۹/۸۲۵/۰۰۰در حال حاضر  اتی: سقف تنخواه نشر ۵ . باشدیموجود م هیدر ناح اتی: نشر ۴باشد.  یم یحال اطالع رسان
را  یبالتصد یها تهیکم تیگرداننده فعال بی:نا۷ .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح ندگانینما اتی:گزارش ه۶ .باشدیم

و  پیچ تهی:کم۸ .دی(  برگزار گردیجلسات ادار  تی.   کارگاه )اهمکندیرا برگزار م هیناح ازیمورد ن یبرعهده دارد و کارگاه ها
 .دیگرد زیتومان به حساب خزانه دار محترم شورا وار ۵۹۳۰۰۰به مبلغ   هیناح ییاهدا :۹ .باشدیم تیسکه در حال فعال

 .میکردنند سپاسگزار  تیفعال یاجاره دفتر مرکز  یخدمتگزار که برا یموقت ثبت و اعضا تهکمی از
نبود  لیبه دل یجلسات حضور  یدر برگزار  یبهبود یانجمن و گروه ها یجهت معرف یاطالع رسان تهیکم« :ناحیه مشکالت

 .میرا خواستار  تیدر امر صدور مجوز فعال عیو تسر  یر یگیمحترم ثبت، پ تهیبا مشکل مواجه شده اند. از کم تیمجوز فعال
 

 09109796123: خط ماندگار تومان35.000: مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09138301151: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09140330773: خط ماندگار تومان 50.000 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان : کرماننام ناحیه
صبح با 9:30ساعت  ۱۴۰۰مهر ماه سال  30روزجمعه  ستانیکرمان  وس هیماه ناح نیجلسه  ا :گزارش و دستاوردهای ناحیه

  ندگانیتمام خدمتگزاران و نما .دامه داشت 12:30ساعت  تا برگزار شد، هیناح یگروهها ندگانیحضور خدمتگزاران  و نما 
 دیالبدل گرداننده،مج یعل ،گرداننده،ارش  ،دیام  یمنش. که حضور نداشتند رفتیبم وتولد دوباره ج ندهیحضور داشتند بجزنما
 یبالتصد2کارگاهها ورابط تهیاهلل کم،روح 1رابط -تایاطالع رسان،رز - ات،افسونیخزانه دار،جواد_ نشر 

برگزار  یشهرستا ن هابه حضور  یو بلوچستان در تمام ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات: ها تهیو کم ندگانینما گزارش
باز شده  ورماهیشهر  ۲۱ خیاز تار  یزاهدان   جلسات حضور  یبهبود یخانم   آوا یزاهدان   صد هیدر ناح، شود،جلساتیم

 یاجتماع یها بیاز آس یر یشگیمرکز پ ۳دانشگاه   یباشد روبه رو یم ۱۷ یال ۵۰۳۰چهارشنبه ساعت  کشنبهی یآدرس روزها
مرکزبهداشت استان کرمان  یشنبه دوشنبه چهارشنبه در آدرس بلوارجمهور  یدر روزها دیام ندهیکرمان نما دیام ریگروه مس 

نو  کرمان  یزندگ گروه. شود یکنفرانس برگزار م یفر  طیدر مح 21 یال19:30شود و جمعه ها در ساعت در ساعت   یبرگزار م
مسجد الزهرا برگزار  ۲۱ سیدر بلوار پاراد یبه صورت حضور  ۴:۳۰یال ۳:۳۰ارزو خانم جلسات گروه در ساعت ساعت  ندهینما
 ۹در بستر فرکانس در روز پنجشنبه ساعت  یجلسات به صورت مجاز  نبیز  ندهینما رفتیآرامش ج ریمس گروه، شود یم
ساعت  کشنبهی یکنفرانس روزها یدر بستر فر  جهیخد ندهیبانوان نما رفتیتولد دوباره ج گروه. شودیصبح برگزار م ۱۰ یال
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 دهیسع ندهینما رجانیس یراه بهبود گروه،  ۴ یال ۳دوشنبه ساعت  یروزها یحضور  و نینال. آشود یبرگزار م ۵۳۰ یال۴:۳۰
تماس  رانشهریگفتن که از ا تارزی :یاطالع رسان تهیکم. شود یکنفرانس برگزار م یفر  طیدر مح18:30 یال ۱۷نبه ساعت ش

 جلسه در چابهار یشدن و از چابهار هم باهاشون صحبت کردن  برا ییکه راهنما  رانشهریگروه  در ا یراه انداز  یداشتن برا
تازه  یباز شدن جلسات دوباره آدرس جلسات چاپ شود برا لیکه به دل نیا ئتیه اتینشر  گزارش افسون اتینشر  تهیکم و

 به شورا یز یوار  363.600ها  نهیز کل ه 363.600 خزانه کل ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ماه  نیا فروشو  ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ ماه نیا دیخر  وارد
 ن.توما 50.000

 .حضور برگزار شود ندهیو قرار شد که از ماه ا 2کارگاهها و رابط  تهینداشتن خدمت گزار مسئول کم :ها از شورادرخواست
 

 09156170790: خط ماندگار تومان 250.000: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
به صورت  22/7/1400 خراسان مورخ هیناح ندگانینما ئتیه نیجلسه صد و پنجاه و پنجم :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 قدم سوم و یا خواندن دعاب 15:45 جانثاران در ساعت هینیحس 38/  13 ی. فالح یدر مکان مشهد بلوار فالح یحضور 
 تومان.  250.000. مبلغ اهدایی به شورا برگزار شد یخدمات میمفاه دوازده

اول  اسداهلل، و  زانهوحیده، خ اتینشر  تهیکمدوم رضا،  شورا رابطنوید،  گرداننده نائبانتخاب به شرح ذیل انجام شد: 
 .نیحسخزانه دار دوم محبوبه و اطالع رسانی 

 

 09306590314: خط ماندگار  - :مبلغ اهدایی گیالن: نام ناحیه
 گزارش کتبی ارائه نکردند. :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09194066411: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
 لیها تشکگروه ندگانیبا حضور خدمتگزاران و نما ۱۵مهر ساعت  ۲۲پنجشنبه  خیجلسه در تار  :ناحیهگزارش و دستاوردهای 

 ر؟یخ ایشده  جادیها اقدم یدر کتاب کارگاه یراتییداره، تغ دیجد شیرایکتاب کارکرد قدم و نکهیبا توجه به ا شد.
 ندگانی. نمادر جلسه عنوان شدهای ناحیه گروهیکی از ها در خصوص و آدرس یمجاز  یفضا تهیشده مسئول کم هتوصی موارد

 شوند؛یو پاسخ داده م دهیها پرسگروه یها در جلسات ادار سواالت در مورد گروه نکهیگروه اظهار داشتن با توجه به ا نیا
 موارد در صحن شورا باشد. نیا ریگیپ تواندیها نمو آدرس یمجاز  یفضا تهیکم

 .اتینائب گرداننده، مسئول نشر : هیناح یخدمات بالتصد
 

 09185994374: خط ماندگار تومان 100.000 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
 خیروز دوشنبه در تار  ۰۱راس ساعت  ۰۰۱۱در سال  رانیا یمرکز  هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 تومان است. 100.000مبلغ اهدایی به شورا  برگزار شد. نیو شش مهر ماه به صورت آنال ستیب
 

 -: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی و غربی آذربایجان شرقی: نام ناحیه
پس از ارتباطات موثر با گروه اروميه از اعضاى خدمتگزار گروه دعوت  22/07/1400: در تاريخ 1 :گزارش و دستاوردهای ناحیه

همديگر برگزار كنيم و در مورد الحاق دو ناحيه تبريز و اروميه تبادل نظر كنيم كه وجدان  شد تا يك جلسه ادارى مشترك با
: در مورد 2 گروه تصميم گرفت كه دو گروه تبريز و يك گروه اروميه با همديگر الحاق شده و تشكيل يك ناحيه بدهند.

بهره ببريم و در اولين جلسه بر روى تهيه  مقدمات كار و تهيه اساسنامه قرار شد از تجربه دوستان در ساختار خدماتى
 : در مورد اعانه به شوراى منطقه نيز در ماه اينده تصميم گيرى خواهد شد. 3اساسنامه تمركز كنيم. 

 جديد را داريم. گان()هيئت نمايند روند شكل گيرى ناحيه موزشى با موضوع:آ: برگزار كارگاه درخواست
 

 09185994374: ط ماندگارخ تومان 200.000 :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
جلسه   نیشد. ا۱۵راس ساعت  ۷/۱۴۰۰/ ۲۴ خیفارس در تار  هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

شده که مدت چند ماه سبد هفتم  نیفارس بر ا هیناح ندگانینما اتیه میشود. تصم یهر ماه برگزار م انیشنبه پا یروزها
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تلفن همراه طبق  نیا دیاستفاده گردد و تا زمان خر  یاطالع رسان تهیتلفن همراه جهت کم یگوش دیخر  یو برا یجمع آور 
هزار تومان به  ۲۰۰ماه مبلغ  نیا یمیشود که تقد میتقد رانیا یهزار تومان اعانه به شورا ۲۰۰وجدان گروه  هر ماه  یرا

 باشد. یم یکارگاه ها خال تهیکم خدمت .دیگرد زیدار کل وار خزانه شیحساب خانم سوزن گل پ
شده بود و  لیشد به مدت دو سال تعط یهر ماه برگزار م یجلسه مرودشت که در شنبه ها و سه شنبه ها ها:تیموفق

 .یو حضور  نیاست به صورت آنال دهیگرد یمجددًا شروع به برگزار 
 

 ماه شورا" آبان"دستور کار 

 برگزاری انتخابات:

 سان به مدت یک سال انتخاب شدند.نوید از خرا هاکمیته کارگاه -1
 کمیته اطالع رسانی رویا از فارس به مدت یک سال )دور دوم( انتخاب شدند. -2
 منشی شورا مجید از تهران به مدت یک سال انتخاب شدند. -3
 های خدماتی بالتصدی است.باقی پست -4

 شورا: 1400 آذرپیشنهادت تایید شده و دستور کار ماه 

 اقدام کنند. زین نیآنال NSB کیبه عنوان  رانیثبت شدن ا یفرامنطقه برا نیرابط ،یبا توجه به داشتن جلسات مجاز  .1
 بایست انجام شود()این مهم به صورت اتوماتیک توسط رابطین فرامنطقه می

 . )در دستور کار ماه آینده و به صورت اتوماتیک(و اداره آن مشخص شود دیو کل نییتع یاساسنامه دفتر مرکز  .2
 .ها معقول شودآن متیکنند تا ق یدارند را بررس یمتیکه ابهام ق ییهاپمفلت اتیمسئول نشر  .3
 خرید دستگاه زرکوب برای چیپ های پالستیکی. .4
در  ایو  رانیمنطقه ا یدوره خدمت در شورا کیحداقل تجربه یکسان سازی اساسنامه در بند داشتن شرایط که: " .5

منطقه  یدوره خدمت در شورا کیحداقل تجربه " یا کال به "شورا یفرع یها تهیکم یبازو ایو  ینواح یخدمات اتیه
 " تغییر کند.رانیا

گو و بررسی افزودن بندی با شرایط اینکه: پیشنهادات جدید در شورا پس از تاییدیه به ماه بعدی برای بحث و گفت .6
 رای گیری منتقل شود.

 (نشریات  زیعو تو تولید نشریات، ترجمه و ویراستاری، طرح و برنامه و اموالها )برگزاری انتخابات: کمیته .7
 (و خزانه دار  مسئولین اداری )یک رابط فرامنطقه برگزاری انتخابات: .8
 .های خدماتیکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .9
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر .10

 "درخواست نواحی"

 جديد گان()هيئت نمايند روند شكل گيرى ناحيه: با موضوع درخواست کارگاه آذربایجان غربی و شرقی هیناح -1

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1400 ماه آذر 5 در جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


