
به نام خدا                                                                                          

دقیقه 05:51راس ساعت4/5/69روزچهارشنبه مورخ(یکصدوبیست وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان)521صورت جلسه

نمازخانه /پارک خبرنگار/جنب زمین اسکیت/خ آبشار/باحضور نمایندگان ومسئولین اداری وکمیته هادرمحل پل بزرگمهر

.شیشه ای با خواندن سنتهای دوازده گانه و آوای بهبودی آغاز شد  

:سخن هیئت  

 برای وفراخوان ازنمایندگان بین گروه ومسئولین اداری وکمیته ها درخواست میگردد که راس ساعت درجلسه حضوریابند

 قدم05وموثراز کافی وآگاهی وآشنایی خدمت پرهیزدرطول وحفظ ومپرهیزمدا سال3 حداقل باشرایط رسان اطالع کمیته

.گمنام پرخوران سنت05و  

:خدمتگزاران حضوروغیاب  

:حاضر نمایندگان   

 وچهارشنبه یکشنبه/آباد نجف چهارشنبه/اهتمام فرهنگسرای/ای شیشه نمازخانه جمعه/ عصرنشاط/نشاط زوج/فردنشاط 

 شاهین وچهارشنبه دوشنبه/فوالدشهر دوشنبه/مسجدفرشته شنبه/بخت نیک شنبه وسه شنبه/آباد نجف جمعه/شهر خمینی

بهارستان شنبه پنج/آباده شنبه/شهر  

:غایب نمایندگان :                

شهر  خمینی شنبه سه/اندیشه فرهنگسرای           

:  خمتگزاران حضوروغیاب  

  

 نام کمیته اول جلسه     آخرجلسه
 نشریات حاضر حاضر

لاموا " "  
 چیپ " "
 گارگاه " "
 خزانه " "
 آدرس " "
 رابط اول  " "
 رابط دوم " "
 گرداننده " "
 نائب گرداننده " "
 منشی وسایت " "

: موفقیت ها ومشکالت گروه ها   

.اکثرمشکل گروه ها حمایت نکردن اعضا ،نداشتن خدمتگزار،وحمایت نشدن سبد سنت هفتم می باشد  

:گزارش کمیته ها  



خط 

16339500694خدماتی  
1:هزینه         1:میززززززززززززززززززان تنخزززززززززززززززززواه 

    
:کمیته اموال  

.تومان ازاموال فروخته شد وتحویل خزانه داده شد6111:گزارش  
 خط

16366691959خدماتی  
تومان           3511:هزینه

  

1:تنخواه میزان :کمیته سایت              

مشکل این کمیته اینکه دوگزارش ماه قبل روی .ورامنطقه ارسال شدآدرسها بروزرسانی شدوبه همراه گزارش به ش:گزارش
.سایت قرار نگرفته است  

 خط

16395660051خدماتی  
1:هزینه 1:تنخواه میزان  :کمیته چیپ              

.                                                   تومان 44111موجودی نقدی .شود وتولدبگیرندتابرای تازه واردان ایجاد انگیزهچیپ دریافت کنند‘ازدوستان تقاضامی شود که در گروهها اعالم پرهیز داشته باشند:گزارش  

 خط

16036310050خدماتی  
1:هزینه  میزان 

تومان345111:تنخواه             
:کمیته آدرس  

 جلسه آدرس.میباشد کمیته این با آدرس دفترچه دادتع درخواست جهت ها گروه ناهماهنگی کمیته این مشکل :گزارش
.یافت تغییر اجتماعات سالن زیرزمین/ کاظمیه مسجد جنب/الملک نظام خ نبش/ جنوبی منتظری خ به آباد نجفچهارشنبه   

 خط

16333994693خدماتی  
 

1:هزینه 1:تنخواه میزان  :کمیته نشریات              

 هزینه.موجوداست فروش برای گمنام های الکلی وکتاب وعصرنشاطپرفروشترین گروهها فردنشاط :گزارش

.  تومان0511111:نشریات سقف تومان511111:خرید  
 خط

16039695003خدماتی  
تومان         49511:هزینه

  
               1:تنخواه میزان

             
:کمیته کارگاه  

.گردید برگزار نشاط وعصر شهر نیخمی چهارشنبه درگروه قبل درماه کارگاهی جلسهدو:گزارش  
عدد دفترچه آدرس اضافه چاپ 05کانال تلگرام با رای وجدان به کار خودش ادامه خواهد دادوهرماه :تصمیمات گرفته شده

.خواهد شدوگردهمایی سراسری باموضوع اتحاد برعلیه تفاوت ها درجلسه بعد تاریخ ومکان وزمان آن اعالم خواهدشد

  

                        :پیشنهادات معوقه

.بررسی نحوه ارائه اساسنامه به گروه ها وبررسی طرح انتخاب خدمتگزاران  

گروه ها درماه قبل  سئوال مطرح کردن که اضافه شدن کتاب الکلی های گمنام به نشریات توسط خدمات :گزارش رابطین

.رار براین شد که این ماه سئوال شودجهانی پیشنهادشده است؟؟؟ماه قبل به دلیل برگزار نشدن جلسه شورا ق  

: گزارش مسئولین اداری  

:خزانه دار   

تومان101155:رای گیری کل خزانه  

  تومان255155:مخارج گروه

تومان       055555:مانده درخزانه  

تومان    05555:اهدابه شورا منطقه  

.میگردد برگزار05 ساعت0/9/69 درتاریخ آینده جلسه  



.ردوجود داشورامنطقه  کامل درسایت گزارش  

  16366949045: خدماتی خط مینا: منشی

  

                              

       

 

 

  

            .  


