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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  05/09/1400ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ینمو شش 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 

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

 شورا حاضر شدند. ی جلسه

 .(محمدرضاتهران) ،  خوزستان )امین( :غایبنواحی 

کمیته  ،(مهدی)سوزان و  دارانخزانه( مجیدمنشی ) ، )محمدرضا( نائب گرداننده(، آیات گرداننده ) :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
 ، کمیته چیپ و سکه )مهرداد(،(بالتصدی) کمیته تولید نشریاتکمیته ترجمه )بالتصدی(، ، )رویا( ، اطالع رسانی)ثریا( موقت ثبت

 در جلسه حاضر شدند.های آموزشی )نوید( و کمیته کارگاه)علیرضا(  هاآدرسفضای مجازی و کمیته و  )مهری( کمیته توزیع نشریات

 )دانیال(. فرامنطقه ینرابط :غایبو مسئولین اداری  هاکمیته

 «ی شورای ایرانهاگزارش کمیته»

 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
که  یحاصل شده با صحبت جهینت. انجمن تیپروانه فعال یر یگیکشور و پ مرحله مراجعه به وزارت دو :خالصه گزارش کمیته

جهت امضاء قرار داده شده و به  ریصادر شده و در کارتابل وز  تی( پروانه فعالیز ی)سرکارخانم چنگ میبا مسئول پرونده داشت
 .کرد میخواه دایپ حضور افتیتماس با انجمن جهت در  یمحض امضاء ط

 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 676.000: خرج کرد تومان 0 :تنخواه نشریاتتوزیع : نام کمیته
و سیستان  کرمانگیالن،  ،خوزستان، کردستان ، اصفهان،البرز خراسان،: داشتند دیکه خر  ییها هیناح :خالصه گزارش کمیته

 یموجودتومان می باشد. همچنین  14.397.500فروش  کلکه  نیآنال هیو ناح مرکزی )قم، اراک و همدان(، و بلوچستان
 است. تومان 23.027.551 بانک ینقد

  
هاپرداخت  تومان سود )مبالغ(  تومان توضیحات  تومان 

 7.718.010 سود   600.000 هزینه انبار  5.402.607 %70سهم شورا 
خدمات جهانی 

10% 
771.801 

 
 76.000 هزینه )چسب، شارژ و...(

000.676 خرج کرد   
010.240.7 مانده نهایی     1.543.602 %20نشریات   

000.766 جمع کل  7.718.010 سود فروش     
 

 09109796130: خط ماندگار تومان741.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه : اطالع رسانینام کمیته
 مهرانه ،اتی، آمعصومه: بازوهای کمیته

 یاتهیجلسه درون کم یبرگزار  -3. یو روابط عموم یاتهیجلسه درون کم یبرگزار  -2. هاکارگاه یبرگزار  -1 :خالصه گزارش کمیته
گلستان،  الن،یحاضر در جلسه: اطالع سان گ یاعضا -5. یاطالع رسان یبه خط خدمات یتماس تلفن 30 یبرقرار  -4. ینواح

 . خراسان و فارس یدار در دو نوبت به نواحسربرگ یهافرستادن نامه -6. فارس ،یخوزستان، مرکز 
 . نترنتیتومان شارژ ا 30.000مبلغ  -3. یتومان شارژ گوش 20.000مبلغ  -2. هیتومان کرا 75.000مبلغ  -1 ماه گذشته: یهانهیهز 
تومان  450.000مبلغ  -7. تومان فلش 15.000مبلغ  -6. نت یتومان کاف 91.000مبلغ  -5. پست نهیتومان هز  60.000مبلغ  -4

 .تومان 741.000کل مبلغ:  جمع. یدولت یهابه ارگان ییتابلو فرش اهدابابت سه عدد 
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مردم  یها مانند وزارت بهداشت، ورزش و سازمان هاوزارتخانه قیاز طر  یانجمن در سطح مل یمعرف -1 :تهیکم شنهاداتیپ
 .ندهیدر ماه آ یکارگاه اطالع رسان یبرگزار  -3. یشهرها با مجوز شهردار  یاستفاده از بنر در ورود -2 نهاد.

 

 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 روزانه  ها، درجپا
 هاتهیو کم یدرخواست شده نواح یهاامی، پ155شماره  رانیا NSBگزارش  ،یبهبود یجلسات بروز، خالصه آوا یهاآدرس
ستان، تهران، آذربا ی)نواح ش یهاکارگاه تهیکم یبرا نیو... همچن یو غرب یشرق جانیمحترم: خوز سنت 12جهت  یآموز

در کانال و  اتیها از نشااار پسااات یانجمن و درج برخ تیگزارش در وب ساااا یو بارگذار  رانیا NSB OAو...( در کانال 
نفر به 3070از  نستاگرامینفر و دنبال کنندگان ا3150از  شینفر به ب3070کانال تلگرام از  یتعداد اعضا شیافزا -2 .نستاگرامیا
 -3 کرده. ریینفر تغ131نفر به 111 کتینفر و از ما300نفر به 250انجمن، از کافه بازار  شنیکینفر. تعداد نصب اپل3400از  شیب

سان سا یبروزر سات در وب  شد و همچن یسازمان جهان تیآدرس جل سات  یهاآدرس نیانجمن پرخوران گمنام انجام  جل
جلسه  31د که در حال حاضر مجددا فعال ش www.oair.ir تیفارس، تهران، خراسان و اصفهان در وب سا ینواح یحضور 
و  هیته یجهت آدرس جلسات حضور  تیاز وب سا هجهت نحوه استفاد ییدئویو نیفعال است. همچن تیدر سا یحضور 

س شد که ب شر  شت. یبازخورد خوب اریمنت ضا به انجمن به ترت یورود -4 دا ستاگرام،یا ت،یساوب بیاع  امیتلگرام و پ ن
سان شکالت  -5 نفر به نفر. یر ستان در وب هیدرج گزارش ناح نیمحترم فارس، همچن هیاز ناح یگروهرفع م  -6 .تیساخوز

 یآموزشاا یهاکارگاه تهیبا کم  ی؛ با خدمتگزاران خدمات جهانOAدوازدگانه  یهاکارگاه با عنوان ساانت یدر برگزار  یهمکار 
NSB یبرگزار  هیاطالع -7 .رانیا NSB امروز  -8 شااد. یاطالع رسااان نکیتهران با ل هیماه مطابق درخواساات ناح نیا رانیا
سات فرمت اعضا ستیل یبرا یاهیاطالع شد تا اعضا یجل سن یینوجوانان انجام  در  ایسال هستند و 30 ریز  یکه در رده 
محترم:  ینواح یمجاز  یها و فضااااآدرس تهیاز کم -9 اند اساااتفاده کنند.ساااال بوده30 ریاند ز که به انجمن آمده یزمان

ستا سان و فارس براخوز ست خود برا ین، خرا شفاف درخوا سال به موقع و  سگزارم و مراتب  ه،یاطالع یار سپا آدرس و... 
 .دییمحترم ابالغ بفرما یآن نواح نیرابط قیمذکور از طر  یهاهیبنده رو به ناح یاحترام و سپاسگزار 

 ندارد  :تهیکم شنهاداتیپ
 ندارد :تهیکم مشکالت

 

 -: خط ماندگار تومان 0: خرج کرد - :تنخواه سکهچیپ و : نام کمیته
 ضرب و گزارش سکه و پیچ تهیکم گزارش. وسکه مهرداد پرخور بازو محمد رضا پیچ تهیمسئول کم :خالصه گزارش کمیته

شد            میتعداد تقس نیساخته شده ب شهیکل، ۷۰۰طال کوب  ضرب، ۱۵۰ پیحلقه چ دیخر ، ۲۰۰ پیخام چ دیتول پیچ دیتول
 .تومان ۱۲۰۰قرار داده شود  ینواح اریتمام شد که در اخت متیق. ۱۱۳۰جمعا ، ۵۰ حمل ونقل نهیهز ، ۳۰
 . ساخته شود و یطراح دیجد شهیهست کل ازیاز ان ن عدیرا دارد  پیهزار چ۴۰تا  ۳۰ تیقابل شهیضمن هر کل در
 یبه پول خواهد شد لذا برا ازیخام ن پیمجدد چ دیتول یخام موجود هست وبرا پیهزار عدد چ ۴۰ بایتقر  نکهیتوجه به ا با
هست به  دیگزارش را که جهت تول نیا دینما نیتام یرا از فروش به نواح پیوچاپ  چ دیتول یها نهیهز  تهیکم نیا نکهیا

 نیاعضا انجمن به ا یبرا پیچ دیاختصاص تنخواه  جهت تول اعدمیدر خصوص اختصاص  یر یگ میوتصم نیرابط تیرو
 .دیینما یکمک فکر  تهیکم

 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان600.000: نخواهت موزشیآهای کارگاه: نام کمیتهپ
 رضایمحمدرضا و عل ات،یدولت، آ ما،یمنصوره، بهمن، رضا، ن: بازوها

صه گزارش کم ضا یط :تهیخال شته اع سنت جمعه ها رو انجام م ییماه گذ شون  دادنیکه کارگاه  رو به همان روال قبل از
 یها تهیاز نائب گرداننده داشتم که با کم درخواست کارگاه تا تمام شدن کارگاه باشن و کارگاه برگزار شد. میدعوت شد در ت

سا افتیدر  یبرا یقبل شن که به نت تهیکم لیو شته با ص جهیتماس دا س یخا شتن خدمتگزار  تهیکم خط. دمینر به خاطر ندا
ش رفعالیغ ست که قد شیشده. گو ست خرابه. شیو باتر  یمیه ش درخوا شمند برا یخط و گو  منابع دارم. تهیکم یهو

کارگاه  یو غرب یشااارق جانیآذربا هیناح یبرا فلش بود. کیتوساااط خانم گرداننده و  دیبه دساااتم رسااا یقبل یکارگاه ها
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 OA اتیو نشر  تیکارگاه هم تمام منابع از سا نیکه منابع از انجمن فقط باشه و ا نهیانجام شد. تالش ما ا شونیدرخواست
  .میکمک نگرفت یا گهیانجمن د چیبود و از منابع ه

شی آفقط کارگاه  ایآ :تهیکم شنهاداتیپ ست نواح یبراموز و  ینواح ازیکارگاه با توجه به ن اجازه ای شودبرگزار  دیبا یدرخوا
 ؟می توان برگزار کرد همگروه ها 
 ندارد :تهیکم مشکالت

 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد )محمدرضا( نائب گرداننده: پست خدمتی
وسکه جهت  پیچ تهیبا کم یو همکار  یهماهنگ2. ثبت وحضور در وزارت کشور تهیبا کم یهماهنگ1 :خالصه گزارش کمیته

شرکت 5. یبالتصد یها تهیانجام امور کم4. جلسه شورا یز یر وگرداننده جهت برنامه یبا کادر ادار  یهماهنگ 3. پیچ هیته
 .تهیکم نیا یمشورت میو ت یاطالع رسان یدر جلسه هماهنگ

 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد ()دانیال رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
  غائب : ینگزارش مسئول

 «شورای ایرانگزارش نواحی »

 09167329639: خط ماندگار تومان 884.000 :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
 یجلسه در فضا۱۰)  ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هی: ده گروه در ناح۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

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

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

 تهی:کم۸ .دیبرگزار گرد«(  ۱۰سنت»ی.   کارگاه )موضوعات خارجکندیرا برگزار م هیناح ازیمورد ن یبرعهده دارد و کارگاه ها
 .دیگرد زیتومان به حساب خزانه دار محترم شورا وار  ۸۸۴۰۰۰به مبلغ   هیناح یی:اهدا۹ .باشدیم تیسکه در حال فعال و پیچ

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

انجام  یشفاف ساز  هیداره  امکان ادهیز  اریبس متیق شیاعالم شده.افزا الیر ۱۰۰۰۰ تیز یکارت و متیق: 1 :ناحیه پیشنهادات
 یفرصت ها هیشده.لطفا نشر  یدچار سردرگم یبهبود یفرصت ها هیخوزستان در خصوص حذف نشر  هیناح: 2 .دیبد

 .دیصفر اعالم کن یموجود و .دیرا لحاظ کن متیو ق دیقرار بد اتینشر  ستیدر ل یبهبود
 

 09109796123: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09138301151: خط ماندگار تومان 0: اهداییمبلغ  اصفهان: نام ناحیه
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09140330773: خط ماندگار تومان 192.000 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان : کرماننام ناحیه
راس  28/08/1400و بلوچستان روز جمعه مورخ:  ستانیکرمان و س هیجلسه آبان ماه ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 دامه داشت.ا 12:30برگزار و تا ساعت  هیناح یگروهها ندگانیصبح با حضور خدمتگزاران  و نما ۹:۳۰ساعت 
و  یجلسات ادار  یمنش یسی، ع۲به عنوان رابط  بایجلسه فر  نیحضور داشتند و در ا  ندگانیخدمتگزاران و نما یتمام 

دار  خزانه .دیالبدل گرداننده: مج یعل : آرش.یادار  گرداننده .دی)موقت(: مج یمنش انتخاب شدن. یمهد مسئول کارگاه ها
 : روح اهلل.۱ رابط .تایرسان: رز  اطالع : افسون.اتینشر  .جواد
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مانده بودند خدا رو شکر خدمتگزار گرفتن که به  یکه بال تصد ییجلسه خدمت ها نیا در :ها تهیو کم ندگانینما گزارش
 و مسئول تدارکات: مژده انتخاب شدند. یمسئول کارگاه: مهد ،یسی: عیمنش با،ی: فر ۲ رابط باشد: یم ریشرح ز 

 یکرده و بعض تیشهرستا ن ها به صورت حضورت شروع به فعال یو بلوچستان در تمام ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات
 دهند. یخود ادامه م تیبه فعال  نیکنفرانس به صورت آنال یبا نرم افزار فر  یاز گروه ها همچنان در بستر مجاز 

شنبه و  کی یو جلسه حضور  ۱۶:۰۰ یال ۱۵:۰۰روز دوشنبه هر هفته راس ساعت  نیجلسه آنال  زاهدان: هیدر ناح جلسات
 گردد. یبرگزار م ۱۸:۳۰ یال ۱۴:۳۰چهار شنبه  ساعت 

 ۱۹:۰۰ساعت   نیبرگزار و جلسه جمعه انال ۱۹:۰۰ یال ۱۷:۳۰شنبه، دوشنبه و چهارشنبه راس ساعت  یروز ها دیام ریلسه مسج 
 شود. یبرگزار م یمجاز  یدر فضا ۲۱:۰۰ یال

 شود. یبرگزار م ۱۶:۳۰تا  ۱۵:۳۰سه شنبه و پنج شنبه ساعت  کشنبه،ی ینو روزها یزندگ یحضور  جلسات
صبح برگزار  ۱۰ یال ۹:۰۰پنج شنبه هر هفته راس ساعت  یروزها نیبانوان به صورت آنال ژهیو رفتیارامش ج ریمس جلسات

 شود. یم
صبح  ۱۷:۳۰ یال ۱۶:۳۰هر هفته راس ساعت  کشنبهی یروزها نیبانوان به صورت آنال ژهیو رفتیدوباره ج یتولد جلسات

 شود. یبرگزار م ۱۶:۰۰ یال ۱۵:۰۰دوشنبه راس  ساعت  یبرگزار و جلسات حضور 
بانوان هر پنج شنبه راس ساعت  یبرگزار و جلسات حضور   ۱۸:۳۰ یال ۱۷:۰۰هر شنبه راس ساعت  نیآنال  رجانیس جلسات

 شود. یصبح برگزار م ۱۱:۰۰ یال ۹:۳۰
مختلط هر سه شنبه  یو جلسات حضور  ۱۶:۳۰ یال ۱۵:۰۰شنبه هر هفته راس ساعت  کی یجلسات وحدت بم بانوان روز ها 

 شود. یبرگزار م  ۱۹:۰۰ یال ۱۷:۳۰و پنج شنبه هر هفته راس ساعت 
 که مجموعا برابر با دیجمع گرد الیر  6200000 مبلغ زیشد و از سبد سنت هفتم ن یاز گروه ها جمع آور  الیر  7934000 مبلغ

 .الیر  14144000
 اتینشر  دیاضافه شد و سقف جد اتیبه نشر  الیر  ۲000000باشد که مبلغ  یم الیر  30000000 اتینشر  سقف :اتینشر 

 باشد. یم الیر  32000000
 به حساب شورا. زیوار  الیر  1920000 و مبلغ الیر  12224000 ماه برابر با نیا نهیهز  
 

 09156170790: خط ماندگار تومان 0: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
به صورت  27/08/1400خ مور  خراسان هیناح ندگانینما ئتیه نیپنجاه و ششمجلسه صد و  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

و دوازده  سوم قدم یبا خواندن دعا 15:45جانثاران در ساعت  هینیحس 13/38 یفالح، یدر مکان مشهد بلوار فالح یحضور 
 . برگزار شد یخدمات میمفاه

 تهیکم یشان در خواست ابطال را ی تهیکم در رابط طبق اسناد مربوطه و مشکالت به وجود امده نیا: 4و 2،3رابط نواحی 
 . شورا را دارد 2و رابط  رسان اطالع

 .شده است یملغ شانیا اورد طبق اسناد مربوطه خدمت یرا (نیحس )آقااطالع رسان  -1
 .شودیم یر یگ یرا ندهیشده است .جلسه ا یملغ شانیا اورد طبق اسناد مربوطه خدمت یرا (قا رضا)آ هیرابط ناح -2
 برنامه نبود . و کارگاه و اموال و طرح یها تهیکم یخدمتگزار برا نیو همچن -3
 .افتی شیهزار تومان افزا 60به  یشابور یخدمتگزاران ن و هزار تومان 90شد که تنخواه خدمتگزار سبزوار  یر یگ یرا-4
 .میاساسنامه داشته باش یشد که بازنگر  یر یگ یرا ندهیماه ا -5

 

 09306590314: خط ماندگار تومان 100.000 :مبلغ اهدایی گیالن: نام ناحیه
 نیب ندهینما۴با حضور خدمتگذاران حاضرو و صبح میون ۱۱ یال ۱۰از ساعت ۱۴۰۰/۸/۲۰درروز :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ری( و مسی)مجاز  دیوگروه مختلط خانواده ام  یسبز لنگرود حضور  ریمس ندهیرشت و  نما یحضور  یهمدل یگروه از گروهها
هاو کارگاه تهیوکم النیگ هیاطالع رسان ورابط ناح تهیحاضر )کم یها تهیگزارش کم بعداز ( برگزار  شد.  یسبز لنگرود) مجاز 

 وسکه ادغام شد. پیوچ اتینشر  تهیحاضر کم ندگانینما یرا با .النیگ هیناح ندگانینما اتی(وگزارش گروهها به هات ینشر 
 هزار تومان به شورا اعانه شد.۱۰۰حاضر مبلغ  ندگانینما یرا با

 

 09194066411: خط ماندگار تومان 212.249 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
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 لیها تشکگروه ندگانیبا حضور خدمتگزاران و نما ۱۵آبان ساعت  ۸پنجشنبه  خیجلسه در تار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 .محسن ی: آقااتینشر  محمد یگرداننده: آقا نائب گزار:خدمت انتخاب شد.

صورت  یخدمات به آنها، راحت نیا شودیدارند، چطور م اتینشر  یدوستان ساکن خارج از کشور، تقاضا: سواالت ناحیه
 رد؟یبگ

 

 09185994374: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
 خیدر تار  دوشنبه روز 15ساعت  راس ۰۰۱۱در سال  رانیا یمرکز  هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

  برگزار شد. نیو چهار آبان ماه به صورت آنال ستیب
 

 -: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی و غربی آذربایجان شرقی: نام ناحیه
:در اين ماه عالوه بر مشورت با اعضاى باتجربه چندين جلسه ادارى برگزار شد )با حضور 1 :ناحیهگزارش و دستاوردهای 

خدمتگزاران گروه ها و اعضاى مهمان (كه تصميم گرفته شديك گروه واتس اپى تشكيل شود و دراين گروه دو نفر عضو 
اهها :تشكر از كميته كارگ2 ه تنظيم شود.مهمان دعوت شد تا به كمك هم پيش نويس اساسنامه با توجه به ظرفيت ناحي

:شكل گيرى ناحيه نياز به زمان و كمك شما دوستان دارد مارا 4. :در مورد اعانه به شورا تصميم گيرى نشد3. شوراى ايران
 در انجام اين امر يارى كنيد.

 

 09185994374: خط ماندگار تومان 200.000 :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
عصر به  ۱۷ال۱۵راس ساعت  ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ماه در روز شنبه مورخ:  نیا ندگانینما تیجلسه ه :دستاوردهای ناحیهگزارش و 

و  ندگانینما ئتیدو جلسه ه یفارس برگزار  شد. در ط هیناح یگروهها ندگانیبا حضور خدمتگزاران  و نما نیصورت آنال
 ۵فارس به صورت  هیناح یجلسات بهبود یرسم  تیحاضر فعال درحال خدمتگزاران ساختار برگزار شد.  یهماهنگ یشورا

برگزار  نیجلسه آنال ۱۵مورد تبادل صورت گرفته و  رانیادرسها فارس وا تهیتوسط کم کیکایکه ادرس   یجلسه حضور 
 ۲۰۰۰۰۰۰مبلغ  نیا از. هفده هزار تومان صدویو س ونیلیمعادل چهارم الیر  ۴۳۱۷۰۰۰۰  هیخزانه ناح ینگینقد مبلغ. گرددیم
 یروابط عموم تهیتلفن همراه جهت کم دیجهت خر  یو مابق دیگرد زیاعانه به خزانه شورا وار  الیر  ونیلیمعادل دو م الیر 

 ت.در نظر گرفته شده اس
 قدم!! ۱۲کتاب  نیهم ایگردد! آ یمعرف یاتی_در رابطه با  کتاب کارکرد قدم،جهت نوجوانان چه نشر  :مشکالت ناحیه

به وجود آمده در جلسات  یرفع چالش ها یبرا یجلسه همفکر  یبرگزار  ی_چگونگ باشد؟ دیآموزش آن به چه صورت با نحوه
باشد اگر  یم ادیانجمن ز  اتیموجود در نشر  ی_مبلغ کتابها. ضاء و خدمتگزاران فرمت شوق پروازجهرم توسط اع داردالنیب

دالن  داریب صبح یگروه بهبود ندهینما گزارش کمتر باشد اقدام گردد. یتر و  مبلغ ها نییپا تیفیبا ک یکتابها هیامکان ته
جهرم دوماه قبل با نوشتن اساسنامه  داردالنیب جلسه. ۱۰:۳۰تا ۹ها جمعه ۸:۳۰تا ۷هفته ساعت هرروز: فارس هیجهرم، ناح

 یبرا یمواجه شد و حت یاز اعضاء درجلسه ادار  یکه با درخواست اکثر اعضاء اتفاق افتاد و در همان ابتدا بامخالفت اندک
 یاساسنامه شوق پرواز در جلسه ادار  یفارس  داده شد برخالف نظر جمع هیاساسنامه که درخواست اساس نامه خام از ناح

 بیفراوان از طرف اعضاء و خدمتگزاران گروه شوق پرواز به تصو یفراوان و دخالتها یوجدان گذاشته شد و باچالشها یبه را
 . دیرس

برگزار  یاضطرا یجلسه ا یتیدو فور  یگروه با را تیبه خاطر مشکالت گروه و به خطر افتادن امن مشکالت و مسائل گروه:
کند که بعد از  رییآن تغ لیمیجلسه و ا نکیشد که ل بیسنت اول، دوم و چهارم  تصو تیوجدان گروه و رعا یشد و با را

بود و از ارائه آن به خدمتگزاران  شانیا اریدر اخت یقبل نکیل نیاز ا شیاز گروه که پ یوجدان و اجرا شدن آن عضو یرا نیا
جهرم نموده که منجر  داردالنیب یو در زمان جلسه رسم یقبل نکیبا ل یجلسه بهبود یاقدام به برگزار  کرد،یم یخوددار  دیجد

 سنتحفظ اتحاد  یبرا یشیع جلسه هم اندموضو نیتازه وارد شده است که نسبت به ا یاعضا یو سردرگم یبه دودستگ
آن بر  تیکه مسؤل زیگروه را ن اتینشر  یاصول ریغ ینداشته و در اقدام شانیدر نظر ا یر یتاث چیهم برگزار شد که ه کمی

 یجلسات شخص یکرده است و با چاپ کتاب صخره را رها کن برا عیتوز  یرسم ریبرخالف اصول در گروه غ زیعهده اش بوده ن
 نیلذا خواهشمند است نسبت به ا. فروش رسانده است داردالنیصبح ب یرسمخدمت آنها را در جلسات  نیا قیخود از طر 

 .دییالزم را مبذول فرما یموضوع اقدامات وهمکار 
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خواست  در .گرددیکه همزمان برگزار م یاصول ریغ یها نکیجهرم و حذف ل داردالنیکمک به جلسه ب :ی ناحیهها درخواست
گروه قرار  ندگانینما اریساختار در اخت ندگانیوجدان نما یورا یباهمفکر  هیانیب کی یط. رانیمنطقه ا یاز شورا یار یهم

 نگردند.  یرسم ریغ یفضاها نیگردد  تا اعضاء وارد چن یاطالع رسان یگرفته و درجلسات بهبود
 

 -: خط ماندگار تومان 122.000 :مبلغ اهدایی گلستان: نام ناحیه
در ساعت  میآرامش و پمفلت مفاه یجلسه بعد از خواندن دعا 1400مهر  28در تاریخ  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

هزار  ۱۹۸ یهزار تومان به مسئول اطاله رسان ۵۰هزار تومان بود که  ۳۷۰مبلغ کل خزانه جمع شده  آغاز شد. قهیدق۱۰:۱۵
هزار تومان هم  ۱۲۲و  دیهزار تومان رس ۳۰۰و  ونیمل کیبه  اتیتن خواه نشر  فیتوص نیکه باا اتیتومان به مسئول نشر 

 اهدا شد. رانیا یبه شورا
 

 

 

 

 ماه شورا" آذر"دستور کار 

 برگزاری انتخابات:

 ایو  رانیمنطقه ا یدوره خدمت در شورا کیحداقل تجربه بابت یکسان سازی اساسنامه در بند داشتن شرایط که: " .1
منطقه  یدوره خدمت در شورا کیحداقل تجربه " یا کال به "شورا یفرع یها تهیکم یبازو ایو  ینواح یخدمات اتیدر ه

 " اساسنامه به قوت خود باقی است و تغییری ایجاد نشد.رانیا
برای نشریات قرار بر انبارگردانی و انتقال آن به دفتر مرکزی توسط نائب گرداننده، رابط آذربایجان غربی و شرقی و  .2

 انجام شود. ماه آذر 12تا  6بین یکی از خزانه داران 
و رای  بررسی افزودن بندی با شرایط اینکه: پیشنهادات جدید در شورا پس از تاییدیه به ماه بعدی برای بحث و گفتگو .3

 گیری منتقل شود. این بند رای آورد و به اساسنامه اضافه خواهد شد.

 شورا: 1400 ماه دیدستور کار  معوقه و تایید شده درپیشنهادت 

 . )در دستور کار ماه آینده و به صورت اتوماتیک(و اداره آن مشخص شود دیو کل نییتع یاساسنامه دفتر مرکز  .1
 .ها معقول شودآن متیکنند تا ق یدارند را بررس یمتیکه ابهام ق ییهاپمفلت اتیمسئول نشر  .2
 خرید دستگاه زرکوب برای چیپ های پالستیکی. .3
ها و و آدرس نشریات زیعتو ،تولید نشریات، ترجمه و ویراستاری، طرح و برنامه و اموالها )برگزاری انتخابات: کمیته .4

 (فضای مجازی
 مسئولین اداری )یک رابط فرامنطقه( برگزاری انتخابات: .5
 .های خدماتیکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .6
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر .7

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1400 ماهدی  3 در جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


