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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  01/11/1400ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ینمشتو ه 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 

 ،(بهروز تهران) ،گلستان )محمد( (،و منصوره  بهمن(، ساختار آنالین )حجت )  مرکزی، (علیرضاراسان ) خ ،(خوزستان )رضا :حاضر نواحی
 شورا حاضر شدند. ی جلسهر د (، و اصفهان )بهمنفارس )سمیرا( ،(اهللروحکرمان و سیستان و بلوچستان ) گیالن )نازی(،

 .، هرمزگان )سهیال( و آذربایجان غربی و شرقی(فریباکرمان و سیستان و بلوچستان ) ،(محمدرضاتهران)  :غایبنواحی 

کمیته  ،(مهدی)سوزان و  دارانخزانه( مجیدمنشی ) ، )محمدرضا( نائب گرداننده(، آیات گرداننده ) :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
 کمیته توزیع نشریات ، کمیته چیپ و سکه )مهرداد(،(بالتصدی) کمیته تولید نشریاتکمیته ترجمه )بالتصدی(، ، )ثریا( موقت ثبت
در جلسه حاضر  و اطالع رسانی )رویا( های آموزشی )نوید(کمیته کارگاه (،بالتصدی) هاآدرسفضای مجازی و کمیته و  ()بالتصدی

 شدند.

 (.دانیال)  رابط فرامنطقه :غایبو مسئولین اداری  هاکمیته

 «ی شورای ایرانهاگزارش کمیته»

 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
 کتبی به شورا ارائه نکردند.گزارش  :خالصه گزارش کمیته

 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0:خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته
 و توسط نائب گرداننده انجام می شود. به گزارش نائب مراجعه شود. این خدمت بالتصدی است :خالصه گزارش کمیته

 

 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه هافضای مجازی و آدرس: نام کمیتهپ
 -: بازوها

 این خدمت بالتصدی است و توسط نائب گرداننده انجام می شود. به گزارش نائب مراجعه شود. :تهیخالصه گزارش کم
 

 09109796130: خط ماندگار تومان 230.000: خرج کرد تومان600.000 :تنخواه رسانیاطالع: نام کمیته
تومان، هزینه  20.000تومان، شارژ تلفن:  40.000تومان، شارژ اینترنت: 130.000هزینه ها: کرایه ماشین  :خالصه گزارش کمیته

 تومان. 40.000تومان، کافی نت:  20.000پست: 
 یبرگزار  -4 .یتماس تلفن 12 افتیدر  -OA .3سالگی 62کارگاه  یجلسه جهت هماهنگ نیچند یبرگزار  -2برگزاری کارگاه.  -1

 مشکالت مطرح شده. یو بررس ینواح یا تهیجلسه درون کم
 .النیگلستان، گ ،یشرکت کردند: اطالع رسان البرز، مرکز  یا تهیکه در جلسه درون کم ییاعضا یاسام

 

 -: خط ماندگار تومان 0: خرج کرد - :تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته
ماه فقط بابت   نیا نهیفارس واصفهان بود هز  یتومان که شامل نواح هزار636.000ماه  نیفروش ا :خالصه گزارش کمیته

 .باشدیهزار تومان  م2.361.000 ینقد یموجود. باشدیهزار تومان م27.000کارت بود به مبلغ  میبه نام زدن س
 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان600.000: تنخواه های آموزشیکارگاه: نام کمیتهپ
 و دانیال رضایعل، محمدرضا ات،یدولت، آ ما،یمنصوره، بهمن، رضا، ن :بازوها
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صه گزارش کم شته کارگاه همکار  یط -1 :تهیخال سان تهیبا کم یماه گذ شن  یبرگزار  یبرا یاطالع ر  62و کارگاه  یسالگ62ج
با موضوع: اصول  یکارگاه اطالع رسان یبازوها و بنده برا نیب یا تهیچند جلسه درون کم یبرگزار  -2 .میداشت جادیا یسالگ

 .یگفتگو در روابط عموم
کارگاه روز اتحاد  1400اسفند  9 خیتار  یبرا -2 .تهیکم یهوشمند برا ینداشتن خط و گوش -1 :تهیکم مشکالتو  شنهاداتیپ

صورت جهان ستور کار کم یبرگزار م یکه به  ست.  تهیشود در د ضوعات  کیبه بعد حداقل  نیماه از ا یط -3ا کارگاه با مو
 .دیخواهد رس نیروز انجمن برگزار خواهد شد که به اطالع رابط

 

 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 

 -: خط ماندگار 0: تنخواه )سوزان و مهدی( داران: خزانهنام مسئول
 باشد: ها به شرح ذیل میها و پرداختیدریافتی: تمامیریز گزارش مالی شورا: خالصه گزارش

 
 

ها )نواحی(دریافتی هاپرداختی  تومان   تومان توضیحات  تومان 
 4.622.300 دریافتی  230.000 اطالع رسانی  2.000.000 تهران
 1.034.000 خرج کرد  604.000 نائب گرداننده  600.000 آنالین

 3.588.300 مانده نهایی  100.000 تنخواه ترجمه  672.000 خوزستان
    100.000 تنخواه مسئول دفتر مرکزی  250.000 خراسان

       200.000 فارس
       200.000 مرکزی

       500.000 اصفهان
       200300 مانده قبل
    1.034.000 جمع کل  4.622.300 جمع کل

 

 -: خط ماندگار تومان 0 :کردخرج  )محمدرضا( نائب گرداننده: پست خدمتی
درصد 20 اتیسهم نشر ، تومان1.551.318درصد 10 یسهم خدمات جهانگزارش فروش نشریات:  :توزیع نشریاتخالصه گزارش 

 است. تومان10.859.226درصد 70سهم شورا ، تومان3.102.637
بابت کانال  یو هماهنگ 09194521200گرفته شده با خط  یبه تماس ها ییپاسخگو :ها و فضای مجازیآدرسخالصه گزارش 

 .یمجاز  یها و فضاآدرس تهیکم یبه خط خدمات ییو تشکر از گرداننده محترمه شورا بابت پاسخگو نستاگرامیا جیو پ
از  یر یگیپ، روبه اتمام یچاپ کتاب و پمفلت ها دیجهت تجد متیو استعالم ق یر یگیپ :تولید نشریاتخالصه گزارش 

 .امروز یچاپخانه جهت کتاب برا
 

کارگاه   شورا و جشن و یصورت جلسه و زمانبند میجهت تنظ یو کادر ادار  یفرع یهاتهیبا کم یهماهنگشایان ذکر است 
 انجمن پرخوران یسالگ62

 

 «گزارش نواحی شورای ایران»

 40 - 09167329639: خط ماندگار تومان 672.000 :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
از گروها  ی)بعض ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هیگروه در ناح ازدهی: ۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 اتی: ه۲. (ندینما یبرگزار م نیآنال یجلسات را فضا گرید یاز گروه ها یو تعداد یجلسات خود را به صورت حضور 
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 یو منابع را به ساختار م نیو گروهها رابط دینما یخوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار م هیناح ندگانینما
 باشد.  یم یخوزستان در حال اطالع رسان هیناح یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیو آدرس جلسات از طر  نکی:ل۳ فرستند.

 اتی:گزارش ه۶ .باشدیتومان م ۹.۵۸۵.۹۰۰در حال حاضر  اتی: سقف تنخواه نشر ۵. باشدیموجود م هیدر ناح اتی: نشر ۴
با  یمنابع و مطالب کارگاه هیدر حال ته یآموزش یکارگاه ها تهی: کم۷ .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح ندگانینما

تومان به  ۶۷۲.0۰۰به مبلغ  هیناح یی:اهدا۹ .باشدیم تیو سکه در حال فعال پیچ تهی:کم۸ .باشدیم ۷موضوع چرخه سنت 
 .دیگرد زیحساب خزانه دار محترم شورا وار 

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

 .میانجمن سپاسگزار  یسال ۶۲جشن یبرگزار  یبرا رانیا یها و خدمتگزاران شورا تهیاز کم :ناحیه پیشنهادات
 

 09109796123: خط ماندگار تومان 2.000.000 :مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 ونیلیم۲ رانیبه شورا ا ییاهداو با گروه  ندهینما۱۳ باحضورماه  ید۲۴جلسه ساختار  یبرگزار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

شامل  یها فرعتهیکم، شودیبرگزار م نیجلسات بصورت آنال یبرخ، شودیبرگزار م یهفته جلسات حضور  یط درتومان. 
ها و تهیکم نیب تهیدرون کم جلسه، دنیانجام م یوحضور  نیآنال بصورترا  خود تیها،  فعالو آدرس یکارگاه اطالع رسان

 پرخوران گمنام یاز اعضا یو قدردان تشکر. صورت گرفت یکادر ادار 
 

 09138301151: خط ماندگار تومان 500.000: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
جلساتش  یبخوب ندارد و یمشکل هیناح نیا گزار شد.بر  یاصفهان حضور  ندگانینما تیهئ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .تومان هم به شورا اعانه داده استهزار ۵۰۰.۰۰۰ . وشودیبرگزار م
 

 09140330773: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان : کرماننام ناحیه
راس ساعت  ۱۴۰۰/۱۰/۲۴و بلوچستان روز جمعه مورخ:  ستانیکرمان و س هیجلسه آبان ماه ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

در بستر  یمجاز  یدر فضا ،یبه علت نداشتن محل حضور  هیناح یگروهها ندگانیصبح با حضور خدمتگزاران  و نما ۹:۳۰
 :یادار  یمنش حاضر در جلسه عبارت است از: یخدمت یها پست دامه داشت. ۱۱:۳۶برگزار و تا ساعت  کنفرانسینرم افزار فر 

 پست، بای: فر ۲ رابط، : روح اهلل۱ رابط، تایرسان: رز  اطالع، : افسوناتینشر ، دار: جواد خزانه، : آرشیادار  گرداننده، یسیع
 کرد. یمعرف ندگانینما اتیمحمود خود را به ه یندگیاز رفسنجان به نما دیگروه جد کی .بای: فر ۲ رابط :بیغا یخدمت یها
 یو مجاز  یحضور  انیماه در م کیمکمل محمود بنا شد که جلسات به صورت  شنهادیو پ قهیصد شنهادیجلسه به پ نیا در

 به : روح اهلل:۱ رابط ها: تهیو کم ندگانینما گزارش شود. یر یگ میمورد تصم نیدر ا ندهیماه آ یبرگزار شود که قرار شد ط
 .مینداشت یغائب بودن و گزارش شانیا .بای: فر ۲ رابط نداشتن. یشده شورا گزارش یدر جلسه برگزار  ۲علت حضور رابط 

در نرم افزار واتس آپ جهت  یکانال یا تهیاعضا درون کم میماه گذشته با تصم یط :یکارگاه: مهد تهیمسئول کم گزارش
درخواست گروه ها چهار تا کارگاه جداگانه با موضوعات سنت  بهشد.  لیجلسات کارگاه تشک یخدمت بهتر و اطالع رسان

 لیتشک ینداشتن محل برگزار  لیو جلسه چهارم به دل OAدر  زیابزار و پره ۹من دارد،  زیدر پره یر یقدم چه تاث  اول، کارکرد
به خاطر مکان به مشکل خوردن و  یهمگ یگروه مابق ۷و بم از مجموع  رفتیجزء دو گروه ج به :تایرسان: رز  اطالع نشد.

 یجو طیطرف قرارداد شد که به خاطر شرا یارائه به سازمان ها یمربوط برا یجهت اخذ نامه ها ییها یر یگیراستا پ نیدر ا
 تهیکم مسئول .دهیبه دست اطالع رسان نرس یا هو تا به حال نام دیپروسه به طول انجام نینامناسب و تعلل مامور پست ا

 مبلغ : جواد:یخزانه دار  تهیکم مسئول در نظر گرفته نشد. یشیماه افزا نیهست و ا ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ اتینشر  سقف :اتینشر 
که مجموع برابر با  الیر  ۱.۹۰۰.۰۰۰ اتیو سبد سنت هفتم ه الیر  ۳.۷۶۵.۰۰۰شده از سبد هفتم گروه ها برابر با  یجمع آور 

 هیدر ناح جلسات باشد. یم الیر  ۰ها مبلغ پرداخت شده به حساب شورا برابر با  نهیکه پس از کسر هز  الیر  ۵.۶۶۵.۰۰۰
از گروه ها همچنان  یکرده و بعض تیشهرستان ها به صورت حضورت شروع به فعال یو بلوچستان در تمام ستانیکرمان و س

 دهند.یخود ادامه م تیبه فعال  نیکنفرانس به صورت آنال یبا نرم افزار فر  یدر بستر مجاز 
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 09156170790: خط ماندگار تومان 250.000: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
از  ریبه غ نیرابط همه. برگزار شد ۱۴۰۰ ید ۳۰ خیخراسان در تار  هیناح نیرابط اتیجلسه ه :دستاوردهای ناحیهگزارش و 

رسد  یبه دستمان م رید اتیبوده و نشر  ادیپست ز  نهیهز  اتیمسول نشر  مشکالت. حضور داشتند ۳ یشهر  تهیکم نیرابط
  دارند پمفلت هم داده شود دیهر بار که خر  یها به صورت جزئ تهیگرفته شده به کم یبلوکه شده که را اتینشر  یو مقدار 

هزار  ۲۵۰شده  قرار. شود یرفت و آمد خدمتگزاران م یکم است و فقط جوابگو یلیها به خزانه خ تهیکم یز یدار وار  خزانه
 .هم به ماه بعد موکول شد یبالتصد یخدمتها یواگذار . شود زیتومان به شورا وار 

 

 09306590314: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی گیالن: نام ناحیه
 نیب ندهینما۳با حضور خدمتگذاران حاضر و صبح میون ۱۱ یال ۱۰از ساعت 9/10/1400 روز در :گزارش و دستاوردهای ناحیه

گزارش  بعداز شد. رشت برگزار یمجاز  ییگروه رها و یسبز لنگرود حضور  ریرشت و  مس یحضور  یهمدل یگروه از گروهها
 هیناح ندگانینما اتیگزارش گروهها به ه و (النیورابط گ  اتیهاو نشر کارگاه تهیاطالع رسان وکم تهیحاضر )کم یها تهیکم
 اتیه یبعد جلسه به شورا اعانه نشد. یمبلغ دیاندرو یها به گوشکارگاه تهیکم اجیاحت لیحاضر بدل ندگانینما یرا با .النیگ

 .شودیکنفرانس برگزار م یدر فر  14/11/1400 خیدر تار  النیگ ندگانینما
 

 09194066411: خط ماندگار تومان 600.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
راس  ماهید۱۶پنجشنبه  نیدر سوم یمجاز  یدر فضا نیآنال تیجلسه هئ نیپنجاه و دوم :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .ها تهیکم یو خدمتگزار ها یادار  یاعضا همه و گروه ۱۴حاضر.  یتعداد گروه ها. برگزار شد ۱۷.۳۰ یال ۱۵ساعت 
 

 09185994374: خط ماندگار تومان 200.000 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
به   ئتیخدمتگزاران  ه  یتمام: خدمتگزاران  ابیحضور  وغ. هزار تومان۲۰۰اعانه  به  شورا    :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .یکار گاه  بالتصد ی  تهیو رابط دوم وخدمت کم ئتیه  یمنش  خدمت بودند  حاضر  یکه بالتصد  یخدمات، جز 
  تیحما  نیانگیم. میداشتشهر  بهار  در همدان  و  سیگروه  تازه  تاس دو، نفر در ماه۳۵گروه  ها   نیوارد تازه: هادستاورد

 ماه. نیکل گروه  ها  در ا  یهاکننده
 .قبول خدمت  یبرا  ینداشتن اگاه، : نبودن  خدمتگزارهیناح مشکالت

 

 09185994374: خط ماندگار تومان 200.000 :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
راس  25/10/1400 ماه مورخ یشنبه د نیفارس طبق روال هر ماه آخر  ندگانینما اتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

اعانه  پرداخت ندگانیاز چند تن از نما ریحضور داشتند بخ یخدمتگزار همگ یتمام شد.اعضا قهیدق ۱۶:۳۰شروع و  ۱۵ساعت 
  باشد. یتومان م ۲۰۰۰۰۰به شورا مبلغ  هیماه ناح نیا

 به روز و توجه با فارس هیناح یبرا نینالآمنطقه بصورت  یمتمرکز از شورا یجلسه کارگاه درخواست :پیشنهادات ناحیه
 .ندگانیدرخواست نما به کارگاهساعت 

 یدرخواست جلسه حضور  ندگانیاز نما یتعداد و. بدون خدمتگزار مانده است یخدمات یاز پست ها یتعدا :مشکالت ناحیه
درحال حاضر بانبود مسئول به چه صورت است  یبه نواح اتیفروش نشر  نحوه .اوردین یوجدان گروه را یدارند که در را

  .شودینم یدگیبموقع رس اتیدرخواست نشر 
 

 -: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی گلستان: نام ناحیه
 گزارش کتبی به شورا ارائه نکردند. :گزارش و دستاوردهای ناحیه
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 ماه شورا" بهمن"دستور کار 

 :هاگیریو رای برگزاری انتخابات

 سال و دور اول انتخاب شد.مسئول دفتر مرکزی: معصومه با اکثریت آرا از تهران به مدت یک  .1
 کمیته فضای مجازی و آدرسها فرشاد با اکثریت آرا از اصفهان به مدت یک سال و دور اول انتخاب شد. .2
 کمیته ترجمه و ویراستاری علیرضا با اکثریت آرا از تهران به مدت یک سال و دور اول انتخاب شد. .3
 (.نیآنال هیناح شنهادیپباشد.) یدفتر مرکز  قیو سکه از طر  پیچ عیتوز  .4
 . )رابط آنالین و فارس(هاکارگاه تهیکم تایید گوشی خدماتی برای .5

 شورا: 1400 ماه اسفنددستور کار  معوقه و تایید شده درپیشنهادت 

 بررسی پیشنهاد ترازنامه گرفتن در شورا. .1
 (تولید نشریات و همچنین  طرح و برنامه و اموالها ) برگزاری انتخابات: کمیته .2
 .رابط فرامنطقه(مسئولین اداری ) دو  انتخابات:برگزاری  .3
 .های خدماتیکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .4
 بررسی حضوری شدن شورا. .5
 ایران. NSBنحوه تنظیم اساسنامه  .6
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر .7

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد متعاقبا حضوری و آنالین که برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری 1400 ماه اسفند 6 در جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


