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 خدایا آن ده که آن به

نبش  ه،یتهران، فلکه دوم صادقبه صورت حضوری:  06/03/1401ایران مورخ  OA خدمات ملی یبدنهجلسه  مینو یک شصتصد و 
صبح با خواندن  09:00ساعت در  فری کنفرانساز طریق  تاتر و آنالین، سرای محله فردوس، طبقه سوم، سالن آمفی انیطاهر  ابانیخ

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 

و  )حضوری(بهمن(، ساختار آنالین ))آنالین(حجت)  مرکزی، ()حضوری(علیرضاراسان ) خ ،()آنالین(خوزستان )رضا :حاضر نواحی
کرمان و سیستان  (،)انالین(گیالن )نازی ،()حضوری(و رشید داوود )حضوری(تهران)  ،(مصیب)حضوری(گلستان )  (،)حضوری(منصوره

ر د ()حضوری(اصفهان )امیر و ، آذربایجان شرقی و غربی )معصومه)حضوری((()آنالین( فارس )سمیرا ،(آرزو )آنالین(و بلوچستان )
 شورا حاضر شدند. ی جلسه

( )حضوری(مجیدمنشی ) ، ()حضوری()محمدرضا نائب گرداننده(، )حضوری(آیاتگرداننده ) :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
، کمیته چیپ و (بالتصدی) کمیته تولید نشریات(، )حضوری(علیرضاکمیته ترجمه )  ،()حضوری(و مهدی )حضوری()سوزان دارانخزانه

( )حضوری()ثریا کمیته موقت ثبت، ()آنالین(اطالع رسانی )رویا ()حضوری(های آموزشی )نویدکمیته کارگاه (،)حضوری(سکه )مهرداد
 در جلسه حاضر شدند.( )حضوری(و مسئول دفتر مرکزی )معصومه

 )فرشاد( هاآدرسفضای مجازی و کمیته  :غایبو مسئولین اداری  هاکمیته

 «ایران OAی خدمات ملی بدنهی هاگزارش کمیته»

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

 نوید، رسول، منصوره و علیرضا: بازوها
 .ایشان در جلسه حضور نداشتند :تهیگزارش کم

 ندارد. :تهیکم پیشنهادات
 ندارد. :تهیکم مشکالت

 ندارد. :تهیکم کردخرج
 

 : خط ماندگار : خرج کرد  :تنخواه : نام کمیته
 09109796130 تومان 235.000 تومان1.000.000 رسانیاطالع
 معصومه و محمدرضا: بازوها

محترم:  ینواح یهااطالع رسهههان نیو حاضهههر  1401خرداد ماه  4 خیدر تار  یاتهیجلسهههه درون کم یبرگزار  :تهیگزارش کم
  تهران و اصفهان بودند. ،یگلستان، مرکز 

 ندارد. :تهیکم پیشنهادات
 ندارد. :تهیکم مشکالت

 تومان 65.000کل  جمع - تومان 15.000: یگوش شارژو  تومان 50.000: نترنتیا شارژکرد:  خرج :تهیکم کردخرج
 

 : خط ماندگار  :خرج کرد :تنخواه : نام کمیته
  0 تومان1.000.000 موقت ثبت

 : محمدرضا و فرهادبازوها
گرفته شود تا  یاگفتند دوشنبه قرار است جلسه و میوصحبت کرد میبه وزارت کشور مراجعه کرد کشنبهی :گزارش کمیته

 .قرار شد به ما خبر بدهند و گنیم یچ رانیمد مینیبب
 ندارد. :تهیکم پیشنهادات

 ندارد. :تهیکم مشکالت
 ندارد. :تهیکم کردخرج
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 : خط ماندگار : خرج کرد  :تنخواه : نام کمیته
  0  )مهرداد( چیپ و سکه

 : محمدرضابازوها
 . 6/3/1401وسکه  پیچ :گزارش کمیته

 تومان 936000خراسان  هیهزارتومان ناح355000اصفهان  هیمبلغ ناح نیتومان از ا1291000ماه  نیفروش ا
 .هستند یانجام شود چون جلسه حضور  که ازین عدد4190 تعداد که یها پیخصوص زرکوب کردن چ در

 ومانت2800600قبل و از تومان 4091600 ینقد یموجود
 ندارد. :تهیکم پیشنهادات

 سکه دیتول یبودجه برا نداشتن :تهیکم مشکالت
 ندارد. :تهیکم کردخرج

 

 : خط ماندگار : خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
  تومان 510.750 تومان600.000 های آموزشی )نوید(کارگاه
 الیو دان رضایعل ات،یدولت، آ ما،یروح اهلل، بهمن، فرشاد، ن :بازوها

و  یر یگیصدا بود که پ یکه برگزار شد که در سنت اول مشکل قطع و وصل ییهاسنت یصوت لیفا یر یگیپ -1 :تهیگزارش کم
ضبط ترجمه شد و جاگذار  یهاصحبت یهامجدد اقدام به  ست. به  یسخنران   تهیبا کم دیخدا در هفته جد یار یشده ا

 .ردیاستفاده اعضا قرار گ یبرا تیهماهنگ خواهد شد تا در سا یمجاز  یفضا
. 1401 بهشهههتیارد 31آن در  یروزه و برگزار 90 ژهیبا موضهههوع: تمرکز و یکارگاه آموزشههه یفارس برا هیبا ناح یهماهنگ -2

و حذف  یکارگاه پس از بررسههه نیا یصهههوت لی. فایجهت هماهنگ یو گروه یاتهیدرون کم نیچند یبرگزار  نیهمچن
 خواهد شد.  الارس دیهفته جد یبرا یمجاز  یفضا تهیکم یاضافه برا یهاقسمت

 . اتینشر  -3نوجوانان.  -2. یخدمات میمفاه -1: یسه کارگاه آموزش یاعالم برگزار  یبرا 9همچنان منتظر منطقه  -3
ش یهاکارگاه تهیبا کم یاتهیدرون کم یبرگزار  -4 ش ینواح یآموز روزه و 90 ژهیتمرکز و یجهت اطالع دادن راجع کارگاه آموز

 خود. یو اعالم پرسش سوال از نواح شنهاداتیپ افتیدر 
 

 زمان حضور حضور و عدم حضور نام مسئول نام ناحیه #
 حضور ابتدا تا انتها  حاضر بهروز )نائب گرداننده( تهران 1
 حضور ابتدا تا انتها حاضر مریم آنالین 2
 16:25الی  16:20 حاضر فرزاد خوزستان 3
 16:30الی  16:15 حاضر جواد گلستان 4
  عدم حضور مهدی کرمان و سیستان و بلوچستان 5
  عدم حضور آمنه اصفهان 6
  حضورعدم  سحر فارس 7
  عدم حضور تهمینه گیالن 8
  عدم حضور طاهره )گرداننده( مرکزی 9

 
 ندارد. :تهیکم شنهاداتیپ

شکالت ش -1 :تهیکم م ساب بنده برا یتنخواه خط و گو شته هنوز به ح ست. که طب زیوار  دیخر  یدر ماه گذ شده ا به  عتاین
 شود. زیماه در صورت بودن پول در خزانه لطفا وار  نینبود بودجه در خزانه بود و ا لیدل

 تومان. 510.750خرید بلیط رفت و برگشت قطار از خراسان به تهران که هم قیمت با اتوبوس بود به مبلغ  :تهیکم کردخرج
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 : خط ماندگار : خرج کرد  :تنخواه : نام کمیته
  0 تومان 1.000.000 ترجمه و ویراستاری )علیرضا(

 و شهاب حانهیاحسان، ابوالفضل، ر  ات،یفرناز، آ ما،ین: بازوها
نفر با سنین و سطح سواد مختلف و در برخی موارد آشنا و برخی مسلط به 12تشکیل گروهی متشکل از  -1 :گزارش کمیته

زبان انگلیسی برای بازخوانی نشریات جهت روان بودن و قابل درک بودن آنها. برگزاری یک جلسه دو ساعته و خواندن سه 
 پمفلت ترجمه شده. 

ارکرد برای امروز که همانند کتاب بنفش رنگ دارای سواالت است که روزانه در حال بازبینی ترجمه نشریه فوق العاده ک -2
 گردد.توان آنها را پاسخ داد. به یاری خدا برای ماه آینده این کتاب آماده چاپ میمی
ی ها: الف( کارکرد برای امروز )در حال بازبینباشد: کتابنشریات ترجمه شده و در مرحله ویراستاری به شرح ذیل می -3

 ترجمه برای دور پنجم(
 یبرا ییرهنمودهاشود( ب( که پاور پونیت آن نیز ایجاد می PDF: الف( ارائه پرهیز )به صورت WSOسایت مقاالت وب

 .تالیجید یایگمنام ماندن در دن یبرا ییرهنمودها. پ( در پرخوران گمنام رگذاریمخرب و تاث یبه رفتارها یدگیرس
مطابق گزارش ماه قبل درخواست مجوز استفاده لوگوی انجمن نیز برای سازمان جهانی ارسال شده بود که دریافت شد  -4

اند که پس از آن باید مجدد برای تمدید آن اقدام شود. سه مدل لوگو: الف( و تا دو سال آینده به ایران اجازه استفاده داده
 به فارسی. ب( لوگو همراه با اسم انجمن در زیر آن. پ( فقط اسم انجمن. لوگو همراه با اسم انجمن در سمت چپ آن 

قابل استفاده  یجلسات مجاز  یهانتیپاورپو ،یاطالع رسان یهااستند ل،یموبا شنیکیاپل ت،یوب سااین موارد فقط در: 
 توضیحات بیشتر در گزارش رابط فرامنطقه. است.

 روزه و ترجمه برخی متون از وب سایت برای استفاده در جلسات.90کارگاه  ها جهت برگزاریهمکاری با کمیته کارگاه -5
ها های نشریهها و کلمهایران برای کسب تکلیف ترجمه اصطالح OAهمچنان منتظر رای خدمات ملی  -1 :کمیته پیشنهادات

برای انتهای دعای آرامش به جای دانش باید کلمه خرد اضافه شود. با توجه به اینکه چند سال قبل  -2 به اصل آنها هستیم.
کند. با این حال وظیفه این کمیته است که رسم امانت داری را به بینش اضافه شده است کمی کار را برای تغییر دشوار می

 جا آورد و اعالم کند تا خدمات ملی خود تصمیم بگیرد.
 ندارد :کمیته مشکالت

 ندارد :کمیته کردخرج
 

 « ایران OAی خدمات ملی بدنهگزارش مسئولین اداری »

 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد گرداننده )آیات(: پست خدمتی
سال  نیا یفرصت خدمت در تمام یبرا رانیا OA یاعضا یاز تمام ران،یا یخدمات ئتیبه عنوان گرداننده ه :مسئول گزارش

مزد » بود  نیدر مورد خدمت که به گوشم خورد ا زیگزار و شگفت انگ ریجمله تاث نیها سپاسگزار و قدردان هستم. اول
کردم. محک زدن  افتیابزار قدرتمند را بارها در  نیمزد ا OAسال در  ۹از  شیحضور ب یو ط« خدمت در خود خدمت است

 افتیبود که در  یمزد نیصرف خدمت شد، کمتر  اریاخت یخوردن ب یجاکه به  یو زمان تیها، خالق تیخود، پرورش قابل
 یخدمت در تمام سطوح خدمات رشیمن در پذ یمشوق اصل شهیبودن و احساس تعلق هم دیمف رینظ یکردم. احساس ب

شده  جادیاوضاع نا امن، آشفته و خالف اصول ا ران،یا یخدمات مل ئتیه یخدمات ریدر دو جلسه اخ تاسف تیبود.در نها
از کل  یکه احساس تعلق و جزئ رمیقرار بگ یتیخدمتگزار در موقع کیباعث شد نه تنها به عنوان  نیاز رابط یتوسط برخ

مقصر و ناتوان از انجام خدمت  ئتیه یآن از سو بربه خطر افتاد و عالوه  زیشکل نگرفت بلکه جسمم هم ن گریبودن د
در  ریپرخوران شروع شد و باور دارم ادامه مس گریبا د یبهبود دیدم اول و نومورد خطاب قرار گرفتم. سفر من از برداشتن ق

 هاتاشتبا تیو به دوش گرفتن تمام مسئول ییآمده خدمت کردن به تنها شیپ طی.  با توجه به شراستیممکن ن ییتنها
خدمتگزار  گرید یدارم در فرصت دی. امدارمیاز توان من خارج و انصراف خود را از ادامه خدمت اعالم م یخدمات ئتیه کی
 باشم. یقیال
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 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد نائب گرداننده )محمدرضا(: پست خدمتی
 . جلسه شورا یبا گرداننده جهت برگزار  یهمکار  -1 :مسئول گزارش

 شورا یبا اطالع رسان جهت اجاره مکان برگزار  یهمکار  -2
 اتفاق مسؤل ثبتشرکت در جلسه وزارت کشور به  -3
 اتینشر  عیجهت توز  یبا مسؤل دفترمرکز  یو همکار  اتیدفتر نشر  یشرکت در انبارگردان -4
 یانجام امور بالتصد -5

 : ماهه توزیع نشریات6گزارش 
 تومان 500/080/117کل فروش  جمع

 تومان 925/172/53از فروش  سودحاصل
 اتیمنابع نشر  یگونه کسر  چیه اتیمجدد نشر  یجلسه خردادماه شورا منطقه و انبارگردان یبعداز برگزار  باشدیالزم به ذکر م

که افترا و  رساندیو اعضاء انجمن پرخوران گمنام م نیتوجه به عدم گزارش کارگروه به اطالع رابط و با دیمشاهده نگرد
از اعضاء مهمان در صفحه چت کامال  یضبع یتوسط رابط تهران و فرافکن قهجلسه قبل در شورا منط2تهمت زده شده در 

 .تهمت ها زده شده نیخدمتگذاران ا بیاساس بوده و صرفا جهت تخر یب
 

 -: خط ماندگار  :خرج کرد دفتر مرکزی: پست خدمتی
 فرانک :بازوها
 میرا به پرخوران برسان امیپ نیا میکرد یقدم ها سع نیحاصل از برداشتن ا یروحان یدار یقدم دوازدهم:با ب :مسئول گزارش

 .میخود به اجرا درآور  یاصول را درتمام امور زندگ نیوا
 ماه گذشته شورا طیشرا لیبه اتمام برسونم به دل انیخدمت روتا پا نیام بود که ا یقلب مانیآنچه که اعتقاد وا  برخالف
 شیدچار تشو یوروحان ی،روانیم(که باعث شد از نظر جس یا هیناح نینامعقول و پروحشت از طرف رابط ی)رفتارها

 ی هیهد نیکه ارزشمندتر  میوبهبود زیکند بلکه پره ینم یکمک نم یخدمت نه تنها به بهبود نیکه ا دمیواضطراب شوم د
oaرسان  امیماند که پ یمن م یبرا یمجال گرید طیشرا نیبا ا ایآ .دمیهست رو  دارم از دست مOA باشم؟ 

صحه گذاشتن در  یوخدمتگزاران بود که خود نوع نیموجه اکثر رابط ریتر که مرا به فکر فرو برد سکوت غ بیعج ی نکته
 اعمال وحشت آور است؟!!! نگونهیا یبرا یگاهیجا یبرنامه دوازده قدم کیساختار  ایآ بود. ستیناشا یرفتارها نیبرابر ا

بوجود آمده که احساس  طیبه شرا بنا .میآرامش ومثمر ثمر بودن باش یانجمن نمونه  نیا گاهیجا نیاست ما درباالتر  قرار
 کنم. یخدمت معذورم وانصراف خودم رو اعالم م یادامه  ازبرده  نیازب یخدمت طیمرا درمح تیامن

 

 

 

 « ایران OAی خدمات ملی بدنهگزارش نواحی »

 09109796123: خط ماندگار 0 :مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 1401/  02/  23 درمورخ 165استان تهران شماره:  یساختارخدمات ندگانینما ئتیجلسه ه :و دستاوردهای ناحیه گزارش

 .نمود شروع بکار یبهبود یآوا و یخدمات میقدم سوم ،مفاه یتهران باخواندن دعا یگروها ندگانیباحضور نما
 تومان ونیلیم 50تهران به مبلغ  هیناح اتیتنخواه نشر  شیافزا

 باشد یفروش به اعضا که برخالف اساسنامه شورا م لیبه دل یمسئول دفترمرکز  یبرکنار  -
 .رانیا یگرداننده شورا بینا یبرکنار  -

 . کنند دایگردند و در صحن شورا حضور پ انتخاب تهران هیناح نیبعنوان رابط یادار  زیم قیطر  از نفر گرفته شد دو میتصم
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 09138301151: خط ماندگار تومان 100.000 :اهداییمبلغ  اصفهان: نام ناحیه
در  ماه  نیا که باشد یآخر هرماه برقرار م چهارشنبه اصفهان هیناح ندگانینما تیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

گان ندینما و ها حضور داشتند وگزارش خود را ارائه دادند تهیکم  همه. دیبر گزار گرد ۱۷تا  ۱۵ ساعت 04/03/1401 خیتار 
 یاهدا و دیکسر گرد نهایهز  که هزارتومان۱۱۴۴۰۰۰ماه   نیخزانه ا کل. ها جواب گو بودند تهیکم شون را مطرح کرده وسواالت

 .دیگرد زیهزارتومان که بحساب خزانه دار شورا وار ۱۰۰۰۰۰به شورا 
جلسه  مشکل ندارد و چیه هیناح تایلطف خدا ه به. باشند یفعال م هیناح نیدر ا  یجلسه مجاز  ۲ و یجلسه حضور  ۱۳

 دیرس انیبه پا یدر آرامش عشق محبت دوست
کنند  کاریگروها مانده چ اتیدر نشر  که کارکرد قدم دوازده سنت و قدم و ۱۲مثل کتاب  میچاپ قد اتینشر  -1: پرسش ناحیه

 .هم مطرح شد که جواب داده نشد شیسوال ماه پ نی. امرجوع کنند تواندیم
 

 09140330773: خط ماندگار تومان 210.000 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان کرمان :نام ناحیه
برگزار  یو بلوچستان به صورت حضور  ستانیکرمان و س هیماه ناح بهشتیماه ارد انیجلسه پا :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 شد. یر یگ یخدمت ها را یو مجدد برا دیرس انیخدمت ها به پا یجلسه تمام یط .دیگرد
 یدر سمت ها گریماه د کیبه صورت موقت  یخدمتگزاران قبل یوجدان جمع یهم با را یخدمت ها گرفته شد و برخ اکثر

 کنند. یخود انجام خدمت م
 .باشدیتدارکات م تهیو مسئول کم ۲رابط  ،یگرداننده ادار  نیدارند جانش یخدمت که خٱل ییهاخدمت نیهمچن

 مینتوانست یمکان مناسب کارگاه OAکه به علت مشکل نداشتن مجوز  میتئاتر بود یکارگاه دنبال مکان آمف یبرگزار  یبرا
 کارگاه برگزار شد. کیفقط  طیشرا نی. در امیر یبگ

د مکان گروه ها مشکل بلوچستان در ارتباط بوده و همچنان در مور ستانیکرمان و س OA یرسان با تمام گروه ها اطالع
 داشته.
لحظه سفارش اعضاء خدمتگزار رو به  نیکرده و خدا رو شکر تا به ا دایپ شیها افزا متیق شیبه علت افزا اتینشر  سقف

 دستشان رسانده شده.
ها مبلغ  نهیکه پس از کسر هز  الیر  ۲۲،۰۷۰،۰۰۰برابر  ندگانینما اتیشده از سبد سنت هفتم گروه ها و ه یجمع آور  مبلغ

 باشد. یم الیر  ۲،۱۰۰،۰۰۰پرداخت شده به حساب شورا برابر با  
از  یدارند و بعض تیفعال یشهرستان ها اکثرا به صورت حضور  یو بلوچستان در تمام ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات

 دهند.  یادامه م خود تیبه فعال  نیکنفرانس به صورت آنال یبا نرم افزار فر  یمجاز  یدر بستر فضا زیگروه ها ن
 

 09156170790: خط ماندگار : مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
 تهیو کم هایشهر  تهیکم نیبا حضور اکثر رابط ۱۴۰۱ بهشتیارد ۲۹ خیخراسان در تار  هیجلسه ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .گزارشات خود را ارائه کردند خدمتگذاران. برگزار شد ۱۵:۴۵ها  در ساعت 
مشهد  ۱ یشهر  تهینکردن خزانه کم تیحما، یکارگاهها و اطالع رسان تهیماهه کم نیبودن چند یبالتصد: مشکالت ناحیه

اساسنامه که تا  ینیبازب، میداشته باش یز یپول به خزانه شورا وار  میکه نتونست هیخزانه ناح فیضع تیحما، ماه ۳در حدود 
 .اتینشر  یگزار  متیق تیداشتن از وضع هیها گال تهیکم نیرابط، انجام شد یحدود
 بسته شد  قهیدق  ۱۷:۴۵راس ساعت  جلسه

 

 09194066411: خط ماندگار تومان 3.000.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
 ندگانیبا حضور خدمتگزاران و نما ۱۷:۱۵تا  ۱۵ساعت  بهشتیارد ۱۵پنجشنبه  خیجلسه در تار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یکارگاه آموزش برگزاری -3 هاکارگاه سنت برگزاری -2. رغم تفاوت یاتحاد عل یکارگاه آموزش برگزاری -1 شد. لیها تشکگروه
  .بانانیپشت

 طرح و برنامه تهی: کمهیناح بالتصدی خدمات
 

 09185994374: خط ماندگار تومان 100.000 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
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دوشنبه در  15راس ساعت  1401در سال  رانیا یمرکز  هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه نیدوم :و دستاوردهای ناحیهگزارش 
  برگزار شد. نیماه به صورت آنال بهشتیوشش ارد ستیب خیتار 

هزار تومان  200000اضافه شد . و مبلغ  اتیتومان به سقف نشر  500000 مبلغ وجدان گروه: یشده توسط را یر یگ یموارد را
مانده در  یباق اتینشر  به یورد. در بازنگر آ یتومان اعانه به شورا را 100000بلغ م شد و یر یگ یرسان را اطالع تهیبه کم

ماه موقت مسوول  کیالی. و خانوم لشودیاقا ناصر م لیتحو کل اتیبه نشر  اتینشر  یو اوموال تمام پیچ تهیدست کم
 .واموال خواهد بود پیچ تهیکم

  رنف 52گروه ها حدود  نی. تازه وارد2 نفر 315کننده حدود  تیاعضا حما نیانگی. م1 ماه گذشته: یط هیناح یدست آوردها
 یعدد ده سالگ 1تولد  کی. 4 پیعدد چ 5 پیچ ی. اهدا3

 

 09185994374: خط ماندگار تومان 500.000 :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
 رانیا یاعضا محترم خدمتگزار در شورا یضمن درود و خداقوت به تمام :دستاوردهای ناحیه گزارش و

ادامه داشت و از  ۱۷کنفرانس شروع و تا ساعت  یفر  یدر فضا ۱۵راس ساعت  ۱۴۰۱/ ۲/ ۳۱مورخ  ندگانینما اتیه جلسه
 .دیبرگزار گرد هیخدمتگزاران ناح یجلسه هماهنگ ۱۸ال۱۷ساعت 

 حضور داشتند. ندگانیاز چند نفر از نما ریاعضا و خدمتگزاران بغ یتمام
 معادل پانصد هزار تومان الیر  ۵۰۰۰۰۰۰به شورا مبلغ ییاهدا

 که مورد استقبال گروه ها و اعضا بود. دیبا موضوع فرمت نود روز برگزار گرد یکارگاه جلسه ۱۴۰۱ /۲/ ۳۱ خیتار  در :گزارشات
از طرف  یجلسه ا کباری یماه یکارگاه تهیبدون درخواست از کم توانیم ایسوال را داشتند که آ نیصدرا ا گروه :درخواستها

  ها با گردانندگان مختلف برگزار گردد. خاص به کارکرد سنتگروه 
 

 -: خط ماندگار تومان 100.000 :مبلغ اهدایی آذربایجان غربی و شرقی: نام ناحیه
شروع شد و پس از مشارکت چند  1401/  2/  30صبح روز جمعه  9در ساعت  اتیه نیجلسه ا :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 . کرد دایپ تیرسم قهیدق 9.30نفر از اعضاء در ساعت 
 نیاز  به کارگاه سنت و مفهوم.

 

 -: خط ماندگار 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

 

 -: ماندگارخط  تومان 149.000 :مبلغ اهدایی خوزستان: نام ناحیه
از گروها  ی)بعض ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هیگروه در ناح۱۲: ۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .(ندینما یبرگزار م نیآنال یجلسات را فضا گرید یاز گروه ها یو تعداد یجلسات خود را به صورت حضور 
و منابع را به ساختار  نیو گروهها رابط دینما یخوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار م هیناح ندگانینما اتی: ه۲
 فرستند. یم
 باشد.  یم یخوزستان در حال اطالع رسان هیناح یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیو آدرس جلسات از طر  نکی:ل۳
 فروش دوباره از سر گرفته شد. د،یجد یها متیو پس از اعالم ق دیمتوقف گرد هیدر ناح اتی: فروش نشر ۴
 . باشدیدر حال حاضر مشخص نم اتی: سقف تنخواه نشر ۵
 .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح ندگانینما اتی:گزارش ه۶
 برگزار ننمود. یکارگاه نترنتیمشکالت ا لیبه دل هیناح یآموزش یکارگاه ها تهی: کم۷
 .دباشیم تیو سکه در حال فعال پیچ تهی:کم۸
 .دیگرد زیتومان به حساب خزانه دار محترم شورا وار  ۱۴9.0۰۰به مبلغ  هیناح یی:اهدا۹
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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

 .دهیدچار مشکل گرد هیدر ناح اتینشر  فروش«
 .باشدیوجدان م یرا یدارا متیق شیافزا نیو ا باشدیقابل برگشت نم یبه نواح افتهی شیمبلغ افزا بازگشت«

 گرفته شده در صحن شورا  یدرصد و را ۵۰به صورت  اتینشر  متیق شیدر مورد افزا یشفاف ساز « :ناحیه پیشنهادات
 درصد انجام نشده است. ۵۰به صورت  متیق شیگذشته افزا یدر دوره ها چرا«
 تر مشخص گردد و فروش به صورت مرتب انجام گردد. عیهرچه سر  اتیآمار نشر  مسله«
 کند. تیبا اعتماد و احترام خدمتگزاران خود را حما میدر خواست دار  رانیشورا ا از«
 

 -: خط ماندگار تومان 100.000 :مبلغ اهدایی گلستان: نام ناحیه
گروه.  نیگلستان در گرگان برگزار شد. با حضور رابط هیدر ساختار ناح 30/2/1401روز جمعه  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

به عهده  فیرابط وظا یخدمتشان تمام شده بود که بر اساس اساسنامه ساختار گروه تا انتخاب خدمتگزار بعد یرابط قبل
 باشد. یگرداننده م بینا

 یمجاز  یایدن ای نیاز علت ها جلسات آنال یکیبه شدت کم شده است و  یحضور اعضا در جلسه حضور  :ناحیه مشکل
 شده است. به خاطر کمبود اعضا و خدمتگزار.

هم  اتینشر  هیسرما ینواح یتر اعالم شود به تمام عیشود. هرچه سر  یشفاف بررس قیدق اتینشر  متیق :ناحیه پیشنهاد
 تنخواه آن اعالم شود. متیو ق یبه روز انبارگردان

 

 "رانیا OA یخدمات مل یبدنه 1401 ماه خورداد"دستور کار 

 :هاگیریو رای برگزاری انتخابات

 .انجام شد و قیمت ها به قبل بازگشت کتاب ها متیمجدد ق یبررسطبق درخواست برخی از نواحی  .1
 انبارگردانی نشریات.تشکیل کارگروه برای  .2

 :رانیا OA یخدمات مل یبدنه 1401 ماه تیردستور کار  معوقه و تایید شده درپیشنهادت 

 بررسی پیشنهاد ترازنامه گرفتن در شورا. .1
 (تولید نشریات و  طرح و برنامه و اموالها ) برگزاری انتخابات: کمیته .2
 .(و مسئول دفتر مرکزی فرامنطقهرابط دو  گرداننده،مسئولین اداری ) برگزاری انتخابات: .3
 .های خدماتیکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .4
 رانیا OA یخدمات مل یاساسنامه بدنه مینحوه تنظ .5
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر .6

 "خاتمه گزارش"

اطالع رسانی  متعاقبا برگزاری نیزآدرس محل برگزار خواهد شد. و به صورت حضوری  1401 ماه تیر 3 در جلسه بعدی شورا
 .خواهد شد

 ایران OA ی خدمات ملیبدنهبا تشکر منشی 


