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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  06/12/1400ایران مورخ  OA خدمات ملی یبدنهجلسه  ینمهنو  پنجاهصد و 
نواحی آغاز به رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  ،گزارش ماه قبل از رابطین دیهگرفتن تایی OAدعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی 

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:15کار کرد. جلسه شورا در ساعت 

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

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

کمیته ترجمه  ،()سوزان دارانخزانه( مجیدمنشی ) ، )محمدرضا( نائب گرداننده(، آیات گرداننده ) :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
های کمیته کارگاه (،فرشاد)  هاآدرسفضای مجازی و کمیته  ، کمیته چیپ و سکه )مهرداد(،(بالتصدی) کمیته تولید نشریات(، علیرضا) 

 در جلسه حاضر شدند. و اطالع رسانی )رویا( آموزشی )نوید(

 )ثریا(. کمیته موقت ثبتو  (مهدی)  دارانخزانه :غایبو مسئولین اداری  هاکمیته

 «ایران OAی خدمات ملی بدنهی هاگزارش کمیته»

 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
 ایشان در شورا حضور نداشتند. :خالصه گزارش کمیته

 

 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه هاو آدرس فضای مجازی: نام کمیتهپ
 نوید، رسول، منصوره و علیرضا: بازوها

 یجلسااات، خالصااه آوا ها، قرار دادن آدرسپاسااب به تماس -1 ها:و آدرس یمجاز  یفضااا تهیگزارش کم :تهیگزارش کم
محترم:  ی)نواح هاتهیو کم یدرخواسااات شاااده نواح یهاامیو خوزساااتان، پ رانیا یگزارش بهمن خدمات مل ،یبهبود

ستان، گ ست و...( در کانال تلگرام و بارگذار  یبرا نیو همچن النیخوز شن روز اتحاد که فردا ا سا یج انجمن و  تیدر وب 
نفر و 3385نفر به حدود 3200کانال تلگرام از  یتعداد اعضااا شیافزا -2 .نسااتاگرامیجشاان در کانال و ا هیقرار دادن اطالع
ستاگرامیدنبال کنندگان ا نفر و 400نفر ماه قبل به 300انجمن، از کافه بازار  شنیکینفر. تعداد نصب اپل4000نفر به 3575از  ن

سان -3 کرده. ریینفر تغ220نفر به 165 کتیاز ما سا یبروزر سات در وب  ن گمنام انجمن پرخورا یسازمان جهان تیآدرس جل
شد و همچن ضور  یهاآدرس نیانجام  سات ح ستان، مرکز  ینواح یجل سان، خوز و البرز )که چند روز بعد البرز  یتهران، خرا

سا ضر  www.oair.ir تیلغو کردند( در وب  شد که در حال حا ضور  46مجددا فعال  سه ح سا یجل ست. یدر   -4ت فعال ا
 ،یبا کادر ادار  یهمکار  -5 نفر به نفر. یرساااان امیتلگرام و پ نساااتاگرام،یا ت،یسااااوب بیاعضاااا به انجمن به ترت یورود

ش یهاکارگاه یهاتهیکم سان یآموز ستار یو ترجمه و و یو اطالع ر شن روز اتحاد. یجهت برگزار  یرا سه  یبرگزار  -6 ج جل
 النیخراسااان و گ ،یمرکز  ن،یتهران، آنال هیمختلف که تنها ناح یآدرس نواح یهاتهیو آشاانا شاادن با کم یاتهیدرون کم

 -7 حضور نداشتند. ینواح یباق ،ینواح یمجاز  یو فضا یهادر گروه مربوط به آدرس یرساناطالع رغمیحضور داشتند و عل
گروه  کیدر  یقبل تهیو... از کم رانیا یخدمات مل یهانکیکانال، گروه، ل ت،یوب سا یها و رمزعبورهاتمام شناسه لیتحو

 و کامل. یکیبا حضور گرداننده محترم به صورت تفک
و  تیدارند در وب سااا اتینشاار  دیبه خر  ازیکه ن ییاعضااا یبرا اتیبخش فروش نشاار  یراه انداز  :تهیکم پیشننندادات

 بخش. نیا یراه انداز  یشماره حساب برا کیدرخواست 
 ندارد. :تهیکم مشکالت

 

 09109796130: خط ماندگار تومان 230.000: خرج کرد تومان350.000 :تنخواه رسانیاطالع: نام کمیته
 معصومه و محمدرضا: بازوها

و اطالع  یآموزشاا یهاکارگاه یهاتهیکم ،یبا کادر ادار  یهمکار برگزاری چندین جلسااه درون کارگاهی و  -1 :تهیگزارش کم
تماس  -3. سربرگ دار به اصفهان و کرمان ینامه هاارسال  -2 .جشن روز اتحاد یجهت برگزار  یراستار یو ترجمه و و یرسان
و  ینواح یا تهیجلسااه درون کم یبرگزار  -4. و سااازمان غذا و دارو یسااتیدانشااگاه بهز  ران،یا یا هیبا انجمن تغذ یتلفن
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س شکالت و ارائه پ یبرر سانبرنامه های آینده:  -5. 04/11/1400 بیدر تار  شنهاداتیم  یشورا یها یالکل یتماس با اطالع ر
سان رانیا سام -6. ها ینیکوتین یاطالع ر سان ها یا سه درون کم ییاطالع ر : یشرکت کردند از قرار نواح یا تهیکه در جل

 30.000تومان، شااارا تلفن:  50.000: نترنتیتومان، شااارا ا 100.000: نیماشاا هیکراهزینه ها:  -7. اصاافهان، تهران ،یمرکز 
 .تومان 130.000سربرگ:  یکپ نهیتومان و هز  40.000پست  نهیتومان، هز 
 ندارد/ :تهیکم پیشندادات

 ندارد. :تهیکم مشکالت
 

 -: خط ماندگار تومان 0: خرج کرد - :تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته
 -: بازوها

 ایران ارائه نکردند. OAی خدمات ملی گزارش کتبی به بدنه :خالصه گزارش کمیته
 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان600.000: تنخواه های آموزشیکارگاه: کمیتهنام 
 و دانیال رضایعل، محمدرضا ات،یدولت، آ ما،یمنصوره، بهمن، رضا، ن :بازوها

ترجمه و  تهیو کم یاطالع رساااان تهیو کم یمجاز  یها و فضااااآدرس یهاتهیکم ،یبا کادر ادار  یهمکار  -1 :تهیگزارش کم
 یها براسنت یآموزش یهاضبط شده کارگاه یصوت یلهایفا یدر حال بررس -2 جشن روز اتحاد. یجهت برگزار  یراستار یو

 برگزار کننده. میترجمه توسط ت دییو تا یپس از بررس رانیا تیدر وب سا یبارگذار 
 انیدر جر  رانیا یتا خدمات مل داردیرا اعالم م یز یر با توجه به آخر سال بودن سه کارگاه در حال برنامه :تهیکم شنداداتیپ

سخنرانان از منطقه  یبرا یز یر برنامه نیعلت ا ردیقرار گ شور برا 9دعوت  ست که  یو خارج ک ست و بهتر آن ا ضوعات ا مو
سات هماهنگ میقبل از کارگاه اعالم کن یمدت شته ب یو جل شدا ش -1 :میا سازمان جهان یکارگاه آموز  ینوجوانان با منابع از 

شنا ضا در ا نیا یو بهبود شتریب ییجهت آ ش -2 .رانیاع شر  یکارگاه آموز ضوع ن سازمان جهان اتیبا مو  -3 .یبا منابع از 
 .1401راهنما و رهجو در مرداد سال  یکارگاه آموزش یاعالم برگزار 

بنده به اعضا داده بشه که  یهوشمند که باعث شده خط شخص یخدمات یو گوش ینداشتن خط خدمات :تهیکم مشکالت
 باشد. یآن است که خط خدمات یموضوع و اصول نیهم ندارم به ا یلیتما

 

 -: خط ماندگار تومان 297.000: خرج کرد تومان 100.000 :تنخواه )علیرضا( ترجمه و ویراستاری: نام کمیته
 احسان و ابوالفضل ات،یآ ال،یفرناز، دان ما،ین م،یمر : بازوها

 را ارائه کردند: تهیکم نیا یاعتماد برا یکه به بنده را رانیا یخدمات مل أتیه نیضمن سپاس از تمام رابط :کمیتهگزارش 
 نیبنده را اضافه کردند. همچن زین 9اپ ترجمه منطقهبنده شد و در گروه واتس لیتحو یقبل تهیاز سمت کم یلیمیج -1 
شد. آدرس آن:  جادیا یامور مکاتبات حیروش صح یبرا یخدمات 9و منطقه یمکاتبه با سازمان جهان یبرا یلیمیا

translate@oair.ir .2- اعم از بودجه،  یراستار یترجمه و و یاز امور انجام شده برا یآگاه یفرامنطقه برا نیبا رابط یهماهنگ
مورد  اتینشر  نیو همچن یراستار یامور ترجمه و و حینحوه صح یبرا یسازمان جهان تیوب سا یبررس -3و...  هاسنسیال
 ،یبیپمفلت دارد )شامل پمفلت، کارت ج 51کتاب و 17تعداد  OAترجمه. در حال حاضر  حیو روال صح یسازمان جهان دییتا

موارد  نیو...( و از تمام ا یعصب یو پرخور  یانرو ییاشتهایمختلف جهت نوجوانان، ب یهابسته ،یرسانبرچسب اطالع
 یسیو انگل یشابک، نام فارس پا،یف ر،یخ ایچون ترجمه شده  یدرج اطالعات یکتاب و پمفلت برا لیفا و در دو هیعکس ته

کتاب 17تمام  یبرا -4 شروع کند. دیشده و آماده باشد که بداند از کجا با یوبندیآرش ینفرات بعد یو... درج شده است تا برا
جهت ترجمه همراه با  یکیها به صورت الکترونها و پمفلتارسال و تمام کتاب یبه سازمان جهان کمی سنسیپمفلت ال51و 
 نهیارسال کنند که هز  زیها را نها و پمفلتباز جلد کتاب هیال لیدرخواست شد تا فا نیارسال شد. همچن کمی سنسیال

انجام شد.  یدفتر خدمات جهان از سمت زیمهم ن نیآنها چاپ گردد که ا یشود و به رنگ اصل تهکاس رانیا یآن برا یطراح
اعالم کردند در مرحله  یاست که سازمان جهان هیدر حال ته دیجد شیرایو یبهبود یقابل ذکر است که کتاب آوا نیهمچن

خدمات اطالعات  یو راهنما هایاحرفه یاهنمادو پمفلت کتابچه ر نی. همچنکنندیما ارسال م یبرا یاست و به زود یانیپا
 یگرداننده برا ی( با همکار Fundدرخواست بودجه ) -5 بعد از ادغام. فرستنیو بعد برامون م شهیداره باهم ادغام م یعموم
 یکرد خدمات ملاز درآمد و خرج یستیل ی. در پاسب سازمان جهانمیکردیامروز و فراتر از آنچه تصورش را م یبرا یهاکتاب

ن موضوع انجام یا حیانجام صح یگروه برا کیاحسان و گرداننده  یو رابط قبل یدار مهدرا درخواست کرده که با خزانه رانیا
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 هاتهیکه از  کم یموارد یکسر یمثل دفعه قبل  ستیبایکردن وجود ندارد و م نییتع یاز خزانه برا یشد اما گزارش مشخص
ام. )مثل، گزارش شده نیندن چندکار را سخت کرده است و مجبور به خوا اریکه بس میدر گزارش اعالم شده است انجام ده

 یبرا نیامروز و...(. همچن یچاپ کتاب برا ،یپرداخت دفتر مرکز  شیپ ،یرساناطالع رشتابلو ف ت،یسا یزبانیم دیتمد
موضوع  نیا یاز دوستان در خارج برا یکیبود که  زاکارتیو و پالیمثل پ یالملل نیب یهابه حساب ازی( نFundبودجه )

بتوانند از آن استفاده  زین یکردند که ماندگار باشد و نفرات بعد جادیترجمه ا تهیمخصوص کم پالیانتخاب شدند و حساب پ
مطابقت دادن مطالب با صفحه  ی)سبز رنگ( برا یکارکرد قدم کارگاه یکتاب راهنما یبررس -6 است. رانیکنند و مخصوص ا

ارائه خواهم  یشتر یب اتیحتما جزئ ی. در جلسه بعداتیکل نشر  یو شابک برا پایف یر یگیپ -7 امروز و... یو برا AA اتینشر 
 یبه اعضا هیاست به عنوان هد یسازمان جهان تیدر سا گانیبا روز اتحاد که به طور را ییآشنا یبرا یترجمه پمفلت -8 کرد.

و  یمجاز  یها و فضاآدرس یهاتهیکم ،یبا کادر ادار  یهمکار  -9 .رانیا یدر روز جشن اتحاد از سمت خدمات مل رانیا
 یپمفلت و اطالعات برا یترجمه برخ نیجشن روز اتحاد. همچن یجهت برگزار  یکارگاه آموزش تهیو کم یاطالع رسان تهیکم

 -11. یجهت همکار  دهندیترجمه را ارائه م نیترجمه متون که کدام بهتر  یدر حال مذاکره با چند دارالترجمه برا -10 روز. نیا
در حال  نی. همچنمی" آغاز کردتی" و "شکل بدن، روابط و جنسمانیاهایرو نیتر یافتنیترجمه دو کتاب "فراتر از دست ن

در حال  -12 اعالم خواهد شد. رانیا یخدمات مل یکه حتما در جلسات بعد میها جهت ترجمه هستپمفلت یبرخ یبررس
 اتینشر  دیدر مورد تول -13 کل جلسات اقدام شود. یساز کسانیکه جهت  میجلسات هست یبرگزار  یهاترجمه فرمت

حذف و  ستین اتیجز نشر  گریکه د ییکامل شود و اونها یها دست نگه داشته شود تا بررسمخصوص بخش پمفلت
و  یبررس 2025امروز در سال  یکه هنوز ترجمه نشده آغاز شود. کتاب برا ییمجدد و اونها ینیکه وجود دارد بازب ییاونها

خواهد  یبررس 2023هم سال  دیستیتنها ن نیاز ا شیشما ب – نیتازه وارد یبرا مفلتپ نیخواهد شد. همچن یبروزرسان
در دستور کار هست که به  یکه ارسال شده از سمت سازمان جهان ییهادر مورد نوجوانان هم عرض کنم که پمفلت -14 شد.

 نوجوانان و... ی. مثل پمفلت برارهیدسترس قرار بگ ترجمه و در تیفور  دیق
 یو گوش یدرخواست خط خدمات -2 امور ماهانه. یتومان برا ونیلیم1تنخواه به  شیدرخواست افزا -1 :کمیته پیشندادات

درخواست هارد اکسترنال  -3 تومان(5.000.000و خط حدود  یها، مکاتبات و... )گوشجهت تماس تهیکم یهوشمند برا
جهت  شودیم عیتازه که آماده توز  هیراجع هر نشر  یکارگاه آموزش یبرگزار  -4 تومان(1.700.000. )حدود اتینشر  ویجهت آرش

 .یفقط به صورت مجاز  یراستار یو ترجمه و و یکارگاه آموزش تهیآن توسط کم یاعضا و کمک به فروش باال ییو آشنا یآگاه
اصطالحات  یقدم، سنت، مفهوم، برخ تری. تمیهست رانیا یخدمات مل یرا ازمندیمتون ن قیجهت حفظ امانت و ترجمه دق -5

به  یسیو برگردان انگل حیصح یکه مطابق آنچه که معن کندیم اریاخت ضیتفو رانیا یخدمات مل ایکند. آ رییتغ دیو... با
خرد باشد،  دیاستعالم گردد؟ مانند عبارت دانش که با یدر جلسه رسم ستیبایهر عبارت م یبرا ایاست اقدام شود  یپارس

  کامال متفاوت خواهد شد. ترهایت نیخور است. همچن اریاختیپرخور که ب ،یراهنما که حام
مکاتبات با  یاستفاده در مراتب بعد یبرا رانیا یخدمات مل یمال یو خروج یمستند شدن تمام ورود -1 :کمیته مشکالت

 ( و...Fundدرخواست بودجه ) یبرا یسازمان جهان
 اتینشر  لیاسنپ جهت تحو هیکرا -2 تومان. 65.000 یفلش و خط خدمات لیاسنپ جهت تحو هیکرا -1 :کمیته کردخرج

 تومان بوده. 196.000انجام شده که مبلغ  راستاریهم به و اتیپک از نشر  کی لیدر مورد تحو -3 تومان. 36.000
 

 « ایران OAی خدمات ملی بدنهگزارش مسئولین اداری »

 

 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد نائب گرداننده )محمدرضا(: پست خدمتی
 رییو تغ ی_حضور در دفتر مرکز . شورا منطقه یفرع یها تهیکم و با کادر یجلسه هماهنگ ی_برگزار  :توزیع نشریاتگزارش 

جلد و 1000سنت پرخوران 12قدم و 12جلد و 2000امروز یبرا یچاپ کتاب ها یر یگی_پ. دیبه مسول جد اتیوتحول انبار نشر 
_شرکت در جلسه . آن لیو تحو یها از چاپخانه به دفتر مرکز و ارسال کتاب افتی_در . جلد1000قدم)بنفش(12کارکرد  یراهنما
_ارتباط . یموقت ثبت و اطالع رسان تهیبا کم ی_ارتباط و همکار . شورا نیبه رابط شنهادیجهت پ یگذار  متیو ق یشیهم اند

 .یبا گرداننده جهت انجام امور بالتصد یموثر و مشورت یتلفن
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 گزارش عملکرد مالی نشریات

 تومان 4.123.000 (بدون سود) AA اتیجمع فروش نشر  -1
 تومان OA 54.724.000 اتیجمع فروش نشر  -2
 تومان، واریز به خزانه خدمات ملی ایران 58.847.000 طبق فاکتورها اتیجمع کل فروش نشر  -3
 تومان 22.802.335 ینقد از مسول قبل یافتیجمع در  -4
 تومان 81.649.335 ییجمع نها -5

 هاپرداختی
 6.000.000 ها قرمز یعدد کتاب الکل 400 دیبابت خر 

 یبرا)کتاب ۳مرحله بابت چاپ 4 یبه چاپخانه ط یپرداخت
 جلد _ 1000قدم وسنت پرخوران  1۰جلد _  2000 امروز

 جلد 1000بنفش  کارکردقدم

70.000.000 

 تومان دیگر بدهکار میباشیم 8000000همچنین مبلغ 
 

 تومان 5.649.335 مانده
 تومان 2.573.731 گرددیکسر م یسهم خدمات جهان

 تومان 3.075.604 (باشدیاز خزانه شورا م یطلب دفترمرکز ) یالباق
اما  باشدیم به خزانه شورا بدهکار اتینشر  یدرصد 70بابت سهم سود  یدفترمرکز  18016117الزم به ذکر است که مبلغ 

 نموده برداشت اتینشر  هیاز سرما یاجاره دفتر مرکز  شیتحت عنوان پول پ یشورا محترم منطقه مبلغ
 

 گزارش عملکرد مالی نشریات
 تومان 25.737.310 اتیسود حاصل از فروش نشر 

 تومان 2.573.731 یدرصد سهم خدمات جهان 10
 تومان 5.147.462 اتیدرصد سهم نشر  20
 تومان 18.016.117 درصد سهم شورا 70

 
 

 

 

 

 -: خط ماندگار 0: تنخواه )سوزان و مهدی( داران: خزانهنام مسئول
 باشد: ها به شرح ذیل میها و پرداختیدریافتی: تمامیایران OAی خدمات ملی بدنهریز گزارش مالی : خالصه گزارش
ها )نواحی(دریافتی هاپرداختی  تومان   تومان توضیحات  تومان 

  دریافتی  350.000 اطالع رسانی  258.000 کرمان و سیستان و بلوچستان
  خرج کرد  655.000 کمیته توزیع نشریات  956.800 خوزستان
  مانده نهایی  1.000.000 از چاپخانهواریز   131.000 اصفهان

    2.000.000 کمیته ترجمه قبلی  3.000.000 فارس
    4.628.750 ثبت نام رابط  100.000 مرکزی

       250.000 خراسان
       50.000 گلستان

       2.836.449 مانده قبل
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 .تومان -1.051.501: در خزانه خدمات ملی ایران مانده نهایی

 
 گزارش سود دفتر خدمات جهانی انجمن پرخوران گمنام

 سهم سازمان جهانی
 تومان 4.416.772مبلغ  05/06/1400 -7  تومان 2.300.445مانده  -1
 تومان 2.877.080مبلغ  02/07/1400 -8  تومان 4.234.680مبلغ  1/12/1399 -2
 تومان 749.935مبلغ  07/08/1400 -9  تومان 4.431.870 مبلغ 03/02/1400 -3
 تومان 5.498.408مبلغ  05/09/1400 -10  تومان 5.718.915مبلغ  07/03/1400 -4
 تومان 2.573.731مبلغ  06/11/1400 -11  تومان 5.247.075مبلغ  04/04/1400 -5
 تومان 25.571.494مبلغ  01/12/1400 -12  تومان 5.132.490مبلغ  01/05/1400 -6
 

 تومان 1.105.644 یمانده خدمات جهان
 

    8.633.750 جمع کل  7.582.249 جمع کل

 

 « ایران OAی خدمات ملی بدنهگزارش نواحی »

 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

 ندگانینما اتی: ه۲ (ندینما یبرگزار م نیآنال یجلسات را فضا گرید یاز گروه ها یو تعداد یجلسات خود را به صورت حضور 
 نکی:ل۳ فرستند. یو منابع را به ساختار م نیو گروهها رابط دینما یخوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار م هیناح

در  اتی: نشر ۴باشد.  یم یخوزستان در حال اطالع رسان هیناح یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیو آدرس جلسات از طر 
 هیناح ندگانینما اتی:گزارش ه۶ .باشدیتومان م ۹/۸۴۷/۹۰۰در حال حاضر  اتی: سقف تنخواه نشر ۵. باشدیموجود م هیناح

 تهی:کم۸ با موضوع پرسش و پاسب برگزار نمود. ی، کارگاه یآموزش یکارگاه ها تهی: کم۷ .دیبه شورا ارسال گردخوزستان 
 زیتومان به حساب خزانه دار محترم شورا وار  ۹۵۶/۸۰۰به مبلغ   هیناح یی:اهدا۹ .باشدیم تیو سکه در حال فعال پیچ

 .دیگرد
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
 ندارد :ناحیه پیشندادات

 

 09109796123: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 ایران ارائه نکردند. OAی خدمات ملی گزارش کتبی به بدنه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09138301151: خط ماندگار تومان 131.000: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
 تیدر هئ نیو انال یبرگزار شد گروها چه حضور  یحضور  یاصفهان به خوب تیجلسه هئ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

هستندودر  یگروه تیشهر نجف آباد مشغول فعال ینیشهر خم نیاصفهان حضور داشتن تمام حومه وشهرستان مثل شاه
مثل کارگاه اطالع  یعضا گرفته شد وپستها لهیبه وس یبطور حضور  یوچه خدمات یحضور دارن تمام خدمات چه ادار  تیهئ

 هست هیناح نیا ییتومان اهدا۱۳۱۰۰۰هستند  اتینشر  متیمامنتظره اعالم ق هیرسان ووو عوض شدن مسئول نشر 
 

 

 



6 
 

 09140330773: خط ماندگار تومان 258.000 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان : کرماننام ناحیه
در بستر نرم افزار  یمجاز  یو بلوچستان در فضا ستانیکرمان و س هیجلسه بهمن ماه ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یو مجاز  یبه صورت حضور  یجلسه بهبود یرابط در خواست شد که از شورا سوال کند که برگزار  از انجام شد. کنفرانسیفر 
 یحضور  یبا موضوع: سنت ها، بروشور حفظ وزن سالم و جلسه کارگاه یمجاز  یکارگاه یجلسه ها یبرگزار  هست؟ یاصول

عقد قرارداد  یر یگیپ نیو همچن دیم اطالع رسان رسبه دست OAثبت  یها نامه آموزش با موضوع راهنما رهجو و مشارکت.
: دیخر  .الیر  ۱.۹۰۰.۰۰۰ماه:  نیا فروش .الیر  ۳۴.۰۰۰.۰۰۰: اتینشر  سقف . میکه مشکل مکان دارند هست ییگروه ها یبرا

 نهیکه پس از کسر هز  الیر  ۱۶.۷۸۰.۰۰۰برابر  ندگانینما اتیشده از سبد هفتم گروه ها و ه یجمع آور  مبلغ .الیر  ۱۷.۷۰۰.۰۰۰
و بلوچستان  ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات باشد. یم الیر  ۲.۵۸۰.۰0۰ها مبلغ پرداخت شده به حساب شورا برابر با  

از گروه ها به علت وجود مشکالت مکان همچنان  یکرده و بعض تیشروع به فعال یشهرستان ها به صورت حضور  یدر تمام
 دهند. یخود ادامه م تیبه فعال  نیکنفرانس به صورت آنال یبا نرم افزار فر  یدر بستر مجاز 

 

 09156170790: خط ماندگار تومان 250.000: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
در  28/11/1400خ مور  یخراسان رضو هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه نیصد و پنجاه و نهم :گزارش و دستاوردهای ناحیه

ی . مبلغ واریزی به بدنهبرگزارشد یقدم سوم و دوازده مفهوم خدمات یبا خواندن دعا کنفرانس در محیط 15:45ساعت 
 تومان است. 250.000ایران مبلغ  OAخدمات ملی 

 

 09194066411: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
با حضور خدمتگزاران  هیکنفرانس جلسه ناح یبهمن ماه روز پنجشنبه در برنامه فر  ۲۱ بیدرتار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

بطور مرتب  هیناح نیگروه درا جدهیه-۱: دستاوردها گزارش جلسه برگزار شد. ۱۵راس ساعت  هیناح یاز گروه ها ندهینما ۱۴و 
درحال  اتیتنخواه نشر -۳. شودیپنجشنبه به طور مرتب برگزار م نیهرماه در سوم هیجلسات ناح-۲. کنندیجلسه برگزار م

داشته  یاصفهان و دوستان بهبود اتیو نشر  دیشوق پرواز وام یماه فروش به گروه ها یط دهیگرد نیتُام ۶۵۰۰۰۰۰حاضر 
سالمت را به صورت بارش افکار برگزار کرد که با استقبال گروه  نیبامتخصص ییماه کارگاه روبارو یکارگاه ها ط تهیکم-۴. میا

 زی( نبانیهاست ) پشت یرفع مشکالت اعضا یبرا یهفتگ یآموزش کارگاه شود. دیکارگاه تجد نیها مواجهه شد و قراراست ا
 ماه اعانه نداشته است. نیدرا هیناح نیا .شودیبرگزار م

 

 09185994374: خط ماندگار تومان 100.000 :اهداییمبلغ  : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
راس ساعت    ۱۴۰۰بهمن ۲۵  بیبه  موقع  در  تار   یبااطالع  رسان  یمرکز   ندگانینما  ئتیه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

خدمتگزاران    یتمام حاضر بودند.  ندهینما  ۹خدمتگزاران  خدمتگزار  حضور داشتند  و   یتمام روز  دوشنبه  برگزار  شد.   ۱۵
تومان  ۶۶۰۰۰۰  هیناح  نیا  خزانه الزم  را انجام  داده اند.  یهمکار  وقرار داده   یخود را  در گروه  واتساپ  یگزارشات کتب

.خرج ۳، تومان۱۷۰۰۰۰اطالع  رسان    تهی.خرجکرد  کم۲، تومان۵۶۰۰۰ اتینشر   یباربر   ی  نهی.هز 1 جهت یمبالغ باکسر بود
  مبلغ اتیتنخواه  نشر   یبرا  ئتیوجدان  ه  یتومان  بارا۳۰۰۰۰۰.وکسر  مبلغ  ۴، تومان۵۰۰۰ادرس جلسات    تهیکرد کم
  یر یگ  یرا موارد ماند.  یباق  یمرکز  یهزار تومان در خزانه    ستیب و وجدان  به  شورا اعانه  شد. یتومان  بارا۱۰۰۰۰۰
ماه   نیا  اتیبه سقف  تنخواه  نشر   دنیرس  یبرا. مانده  در خزانه  یباق و به شورا  اعانه، اتنشری  تنخواه  مبلغ شده.
گروه  تازه   لی.تشک۱: یمرکز  ی  هیناح  یکل  گروه ها  یدستاوردها .افتیصاص  اختا  تهیکم نیتومان  به  ا۳۰۰۰۰۰مبلغ 

نفر تازه  وارد کل  ۳۰.حدود ۲. و دادن  گزارش گروه  خود ئتیان در ه ی  ندهیدرشهر قم  و حصور علل بدل  نما  سیتاس
 .پیچ۹ ائهدا  یکسالگیتولد  کی شرکت کنندگان  کل گروه  ها  در جلسات  نیانگینفر جمع    م  ۲۳۰ حدود. گروه ها

  شنهاداتیپ، اتینشر   هیته  یبرا  اتینشر   تهیتنخواه  کم  کمبود، برداشت  خدمت ها یبرا  تیحما  عدم: هیناح مشکالت
  ییانجمن  به  مکانها  یعضو  آقا  در معرف  کیدرس جلسات  به  همراه  داشتن  آ  تهیاطالع  رسان  و  کم ی  تهیکم  یبرا

 اتینشر  ی  تهیکم  گزارش ها  روبرو  شد.  تهیکنند که با استقبال  کم یدارند  و خدمت م  یاطالع  رسان  تهیدو کم نیکه  ا
 اقالم  موجود و  ستیل تومان است.۱۳۶۳۰۰۰ تهیکم نیا  ینقد  یموجود و ۱۷۳۵۵۰۰  ینقد ریع ۳۰۹۸۵۰۰اتینشر   سقف

شده    یداده  شده  و  شفاف  ساز   شینما  یمرکز  ندگانینما  ئتیه یفروش  به  صورت  شفاف  در گروه  واتساپ  ستیل
 .است
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 09185994374: خط ماندگار تومان 3.000.000 :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
برگزار  نیبه صورت انال ۳۰/۱۱/۱۴۰۰شنبه ماه مورخ نیجلسه طبق روال هر ما آخر  یبرگزار  بیتار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

منطقه  یبه شورا ییاعانه اهدا ونیلیمعادل سه م الیر ۳۰۰۰۰۰۰۰ مبلغحضور داشتند  ندگانیخدمتگزاران و نما تمام شد.
  .میداشت رانیا

 کند. تیهدا oa تیاسکن شود کاربر را به سا یانجمن که وقت یکتابها یچاپ بارکد بر رو ایو  الصاق :ناحیهپیشندادات 
 درسته فرمت نود روز. یو نحو اجرا خچهیاعضا با تار  شتریل ییآشنا یکارگاه فرامنطقه با موضوع فرمت نود روز برا یبرگزار 

 

 -: ماندگارخط  تومان 0 :مبلغ اهدایی گلستان: نام ناحیه
 ایران ارائه نکردند. OAی خدمات ملی گزارش کتبی به بدنه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09306590314: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی گیالن: نام ناحیه
 ایران ارائه نکردند. OAی خدمات ملی گزارش کتبی به بدنه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 "رانیا OA یخدمات مل یبدنهماه  بدمن"دستور کار 

 :هاگیریو رای برگزاری انتخابات

تومان رای آورد و از محل  5.000.000های آموزشی به مبلغ خرید خط خدماتی و گوشی هوشمند برای کمیته کارگاه .1
 .خزانه به کمیته پرداخت میگردد

تومان رای آورد و از محل  5.000.000مبلغ خرید خط خدماتی و گوشی هوشمند برای کمیته ترجمه و ویراستاری به  .2
 خزانه به کمیته پرداخت میگردد.

تومان رای آورد و از محل خزانه به کمیته  1.000.000تومان به  100.000افزایش تنخواه کمیته ترجمه و ویراستاری از  .3
 .پرداخت میگردد

د و از محل خزانه به کمیته پرداخت خرید هارت اکسترنال جهت آرشیوسازی ترجمه و ویراستاری نشریات رای آور .4
 میگردد. )این مهم با توجه به درخواست مسئول کمیته به ماه بعدی برای پرداخت موکول شد(.

 ورد.آبا فوریت رای درصد سود 100را و افزایش آسازی قیمت نشریات با اکثریت یکسان  .5
مسئول تومان رای آورد و از محل خزانه به کمیته  1.000.000تومان به  100.000از  مسئول دفتر مرکزیافزایش تنخواه  .6

 میگردد.
تومان )اعم از چای ساز، سرویس پذیرایی و...( رای آورد و از محل  4.000.000تا سقف  خرید وسایل برای دفتر مرکزی .7

 خزانه به مسئول پرداخت میگردد.

 :رانیا OA یخدمات مل یبدنه 1401 ماه اردیبدشتدستور کار  معوقه و تایید شده درپیشندادت 

 بررسی پیشنهاد ترازنامه گرفتن در شورا. .1
 (تولید نشریات و همچنین  طرح و برنامه و اموالها ) کمیتهبرگزاری انتخابات:  .2
 .رابط فرامنطقه(مسئولین اداری ) دو  برگزاری انتخابات: .3
 .های خدماتیکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .4
 رانیا OA یخدمات مل یاساسنامه بدنه مینحوه تنظ .5
 بررسی یکسان سازی قیمت نشریات. .6
 .مسائل روز بررسیو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر .7

 "خاتمه گزارش"

اطالع رسانی خواهد  متعاقبا حضوری و آنالین که برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری 1401 ماه ردیبهشتا 2 در جلسه بعدی شورا
   .شد

 ایران OA ی خدمات ملیبدنهبا تشکر منشی 


