
  111جلسه صورت

 1931/20/21 تاریخ

 نمایندگان هیت  یازدهمین یکصدو

 قدم دعاي اندنخو با اي شیشه نمازخانه/  خبرنگار پارك/  اسکیت زمین جنب/  آبشار خیابان/  بزرگمهر پل محل در ها كمیته ینمسئول و باحضورنمایندگان11:22ساعت راس چهارشنبه

 شد آغاز دوازگانه سنتهاي و سوم

 – صدوق شیخ نبهش  – اباد نجف جمعه - بهارستان شنبه پنج – خوراسگان یکشنبه – شهر خمینی یکشنبه – رودكی یکشنبه – نشاط فرد – تهران دروازه شنبه: حاضر نمایندگان

 اي شیشه مسجد ،جمعه اباد نجف بسته چهارشنبه – لمجیر دوشنبه – نشاط عصر شنبه پنج و وچهارشنبه یکشنبه – شهر شاهین شنبه  وپنج یکشنبه

  .آباده شنبه سه: غایب نمایندگان

 كنند پیدا حضور هیت مکان در ساعت راس كنیم می درخواست نمایندگان و اعضا از:  هیئت سخن

 ها كمیته گزارش

 . دهند گزارش كمیته به فرصت اولین در را خود آدرس تغییر:  آدرسها كمیته

  كنند  تحقیق گالسه صورت به جلسات آدرس جلد هزینه درمورد

 باشد می00 الی 01 خوراسگان یکشنبه جلسه

 11الی3:92 رودكی شنبه یک

 13:92الی11 آباد نجف چهارشنبه

 02الی13:92 بخت نیک شنبه سه

  23193921111:  تلفن شماره

 شد داده رسانی اطالع پک تهیه مورد در تحقیق اجازه:  رسانی اطالع كمیته

 23191313391:  تلفن شماره

 نیست خاصی گزارش:  نشریات كمیته

 23999333339:  تلفن شماره

 نیست خاصی گزارش:   چیپ كمیته

 23933033111:  تلفن شماره

 شد برگزار قبل ماه در كارگاهاي همه:   كارگاهها كمیته

 0/00 شهر خمینی چهارشنبه كارگاه: ماه این هاي كارگاه 

 ورهجو راهنما موضوع0/13 آباده شنبه

 ورهجو راهنما موضوع0/11 صدوق شیخ شنبه

  23193330119:  تلفن شماره

 شد گرفته تحویل اموال:   اموال كمیته

 23993111333:  تلفن شماره

 شد منحل: وبرنامه طرح كمیته



 است اصفهان سایت در گزارش:  سایت كمیته

 داریم را اطراف نواحی براي رسانی پیام امادگی:  رسانی پیام كمیته

 .دارد قرار درسایت گزارش:  رابطین گزارش

 شود داده تحویل  هیأت به   كتبی گزارش یک آینده ماه

 . دارد وجود WWW.OAir.ir سایت در شورا كامل گزارش

 ریال 12012222 خزانه كل: گیریها راي 

 ریال  1012222:  خزانه در مانده

 ریال1222222شورا

 1931/29/21: آینده جلسه

 www.OAesfahan.blogfa.com  11 ساعت

  اصفهان سایت كمیته توسط شده نوشته

 


