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 به نام خدا

دوازده مفهوم خدماتي، و  قدم سوم دعای خواندن با صبح 0099 ساعت تهران گروهای از نماینده 16 حضور با گانتیر 61 مورخ تهراناحیه ساختار ن جلسه چهاردهمینصد و 
 دریافت شد. ها کمیتهگروه ها و گزارش  گزارشدریافت 

 « حضور و غیاب گروه ها و خدمت گزاران »

روز(، تهرانسر، بهار مختلط، کمیل، مشق، آیت، بهار بسته آقایان، 09شهر قدس، آرامش )بهبودی از لغزش(، حرکت صبح خواجه نظام ) حکمت، وحدت0 حاضر گرو های

 .روز(، اسدی، حرکت صبح کمیل، شهرک ولیعصر09، شهرآرا، الغدیر )کیانشهر

 .و خزانه دار آقا رابط منشي، رابط خانم و گرداننده، 0مسئولین حاضر .چیپ و سکه یات،نشر0 کمیته های حاضر

 « ها گزارش کمیته »

 090690701615 ط خدماتیخ ریال 09 خرج کرد ریال 07.599.999 میزان تنخواه اطالع رساني0 نام کمیته

  .ود که در این جلسه انتخابات آن انجام شد و خدمتگزار جدید )نفیسه( از ماه آینده گزارش خواهد دادباین کمیته بالتصدی  -0 گزارش

 

 090690701611 ط خدماتیخ ریال 075.999 خرج کرد ریال 049.999.999 میزان تنخواه نشریات0 نام کمیته

ارائه شد و با  OAقیمت جدید نشریات از سمت کمیته توزیع لیست شد. ارش داده شده نیز ارائه طي ماه نشریات به گروه ارسال شده و امروز هم نشریاتي که سف -0 گزارش

در صورتي که این ریال است و  07501599جمع کل نقدی و غیر نقدی نشریات توجه به تغییرات جدید با  .همکاری اطالع رساني موقت این لیست قیمت در کانال قرار گرفت
میشد )در صورت  45.999.999ریال تنخواه خواهیم داشت و تنخواه قبلي که  49.999.999به تنخواه نشریات اضافه شود مبلغ  ریال 1697599مبلغ مبلغ را رند کنیم، یعني 

 )این موضوع رای آورد و تنخواه اضافه شد(. ریال کاهش پیدا خواهد کرد. 49.999.999با قیمت قبلي( با توجه به قیمت جدید به  فروش کل نشریات

 

 090690701615 ط خدماتیخ ریال 0549.999 خرج کرد ریال 07.999.999 میزان تنخواه چیپ و سکه0 نام کمیته

 ه مي شود.ارائ طي ماه چیپ و سکه به گروه ها ارائه شد و امروز سفارشاتي که داده شده0 گزارش

 

 « مسئولین اداریگزارش » 

فزایش تنخواه کمیته اطالع رساني ریال ا 1599999جمع کل مبالغ خرج کرد ساختار  -مي باشد.  ریال 5709999 جمع کل مبالغ دریافتي از گروه ها و فروش آدرس جلسات -
 مي باشد. 9مانده انتهای خزانه  مي باشد.مکان برگزاری ساختار  ریال برای 459999، پرداخت خرج کرد کمیته ها، پرداخت اجاره بهای ریال اهدایي به شورا 0499999و 

 « و مشکالت گروه هاگزارش » 

 دارند.  خدمتگزار و... راعدم حمایت ، سبد سنت هفتمعدم حمایت ، حمایت اعضابه شدت مشکل عدم گروه ها  تمامدغدغه و مشکل اصلي  -

 «و هیئت نمایندگان اطالعیه های مهم گروه ها »

جهت عضویت در این کانال و گرفتن  استان تهران را اطالع رساني کنند. کمیته اطالع رساني، لطفاً نمایندگان بین گروه، در گروه ها کانال اطالع رسانيدرخواست مسئول  -
صفحه جدید امکان تایپ و  آخرین اخبار جلسات و تغییرات گروه های تهران با ورود به اپلیکیشن تلگرام، با انتخاب ذربین باال سمت راست صفحه گوشي و اپلیکیشن، در

کانال اطالع رساني یافت مي شود و با انتخاب آن وارد کانال شده و در پایین صفحه گوشي و اپلیکیشن گزینه  oainfoteh@جستجو به شما داده خواهد شد. سپس با تایپ 
Join .را انتخاب نمایید. تبریک مي گوییم شما عضو کانال شدید 

 یماری پرخوری بي اختیار باشد. دیگر مشارکت نشود و فقط تمرکز بر بدوازه قدمي در گروه ها اطالع رساني شود که راجع انجمن های  -

 دارد. نائب گردانندهاستان تهران نیاز به خدمتگزار ساختار  -

 تمامي گروه ها نیاز به حمایت اعضا، سبد سنت هفتم، خدمتگزار در سطح گروه و ... دارند. اطالع رساني شود. -

 مي باشد. 90690701615اطالع رساني اعالم کنند تا اقدام به چاپ بنر نمایید. شماره کمیته اطالع رساني در مکان جلسات دارند به ن بنر اجازه گذاشتگروه ها در صورتي که  -

 .)اطالعات بیشتر با کمیته های آدرس و اطالع رساني( در مکان خواجه نظام برگزار خواهد شد 60099صبح الي  66099از ساعت  6001امردادگان  60جلسه باز گروه بهار  -
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 .برگزار خواهد شد )اطالعات بیشتر با کمیته های آدرس و اطالع رساني(در مکان جلسه  65099الي  61099ساعت  6001تیرگان  17سه شنبه  سالگي گروه کیانشهر 0تولد  -

 تعطیل شدند. به دلیل عدم حمایت اعضا متأسفانه گروه تجریش و گروه آرامش هر دو -

 ریال. 7.599.999ریال به  5.999.999افزایش تنخواه کمیته اطالع رساني از  -

 ریال. 49.999.999به  ریال 07.501.599افزایش تنخواه کمیته نشریات از  -

 .6007هر دو به مدت یک سال تا تیرگان  ول( و کمیته اطالع رساني )نفیسه(انتخاب خدمتگزاران به شرح0 کمیته کارگاه ها )رس -

 حذف بند اساسنامه که تعویض خدمت ها حتما باید در جلسه مهرگان هر سال باشد.  -

 افزودن بند جدید که هر خدمتگزار پس از انتخاب به مدت یک سال خدمت خواهد کرد. )به جز رابطین که دو سال هستند.( -

 « گانامردادماه  جلسه و موارد قابل ذکر دستورکار »

، ، بررسي چگونگي تشکیل گروه های جدیدبررسي شماره حساب برای واریز وجه اعضا) معوقه پیشنهادات به رسیدگي -(. نائب گردانندهانتخاب خدمتگزاران بالتصدی ) -

 و...(.  در تهران OAسالگي  60، بررسي همایش اعضا در تهران، بررسي افزایش یک ساعت اضافه شدن به ساختار ، بررسي دریافت آمارگیریبررسي استند های تبلیغاتي

 برگزار مي شود. 66الي  0از ساعت  6001گان امرداد 19نمایندگان استان تهران در تاریخ  جلسه بعدی ساختار -

 تهران ساختار منشي و نائب منشيبا تشکر 


