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 به نام خدا

 از پس و شد آغاز قدم سوم دعای خواندن با صبح 3077 ساعت تهران گروهای از نماینده 22 حضور با 61/70/6931 مورخ تهرانناحیه  یندگانهیئت نما جلسه و پنجمینصد 
 دریافت شد. ها کمیتهگروه ها و سپس گزارش آخر  گزارش ،ه مفهوم خدماتيخواندن دوازد

 « مهرگان و موارد قابل ذکر جلسه دستورکار »

 .بازخواني اساسنامه -انتخابات کمیته ها و مسئولین اداری ،  -،  گزارش گروه ها -،  ها کمیته گزارش - 

 « ها گزارش کمیته» 

 73673031621 0خدماتیط خ ریال 00170777 دکرخرج  ریال 0107770777 تنخواهمیزان  اطالع رساني0 کمیتهنام 

 خاصي نیست.گزارش  0گزارش

 

 - 0خدماتیط خ ریال 09170777 دکرخرج  ریال 0407770777 تنخواهمیزان  کارگاه ها0 کمیتهنام 

 رگزار شد. در جلسه شهرقدس ب 63077الي  61097نفر از ساعت  21مشارکت کارگاهي با موضوع سنت سوم با  0/0/6931تاریخ در  0گزارش

 

 73673031621 0خدماتیط خ ریال 04770777 دکرخرج  ریال 09707770777 تنخواهمیزان  نشریات0 کمیتهنام 

 ریال. 903020777جمع فروش ماه  0گزارش

 

 73673031629 0خدماتیط خ ریال 03170777 دکرخرج  ریال 0907770777 تنخواهمیزان  آدرس ها0 کمیتهنام 

نمایندگان یک هفته قبل از جلسه هیئت نمایندگان تغییرات گروه خود لطفاً  .روز و ... گروه خود و ه جهت اعالم تغییرات آدرس ، ساعتاس نمایندگان بین گروعدم تم 0گزارش

 را اعالم نمایند.

 

 73673031620 0خدماتیط خ ریال 07 دکرخرج  ریال 0107770777 تنخواهیزان م چیپ و سکه0 کمیتهنام 

 .کمیته چیپ و سکه به منشي ارائه نشدگزارش  0گزارش

 

 

 « مسئولین اداریگزارش » 

 ایران اهدا شد. OAریال که کل مبلغ به شورای منطقه  609170777خزانه هیئت نمایندگان مانده 

 « و مشکالت گروه هاگزارش » 

گروه  -   صورتي که مکاني برای برگزاری در این منطقه هست اعضا اعالم کنند.مشکل مکان برگزاری دارد و مکان مناسب فصل سرما نیست. در  ،گروه شهرک قدس -
گروه  -    یت اعضا از جلسه اداری و درخواست کارگاه مفاهیم از کمیته کارگاه ها داریم.گروه صدف، عدم حما -   وه حمایت نمي شود.و خدماتي گراز لحاظ مالي  ،سعادت
گروه آبشار، مشکل عدم حمایت اعضا و  -  اطالع رساني درخواست اطالع رساني میداني در منطقه تهرانسر به صورت بنر و ... را داریم.، مشکل حمایت اعضا داریم. از تهرانسر

گالبدره، مشکل حمایت اعضا و گروه  –کان را داریم.    آیت، مشکل باال بودن کرایه مگروه  –  گروه کیانشهر، مشکل حمایت اعضا قدیمي در گروه. -  خدمتگزار داریم.
 افسریه، کمبود حمایت اعضا را داریم.گروه  –بهشت مادران، مشکل حمایت اعضا داریم.    گروه  –  خدمتگزار را داریم. 

 « آبانگان ماه و موارد قابل ذکر جلسه دستورکار »

 . معوقه پیشنهادات به رسیدگي - -،  ادامه تنظیم اساسنامه هیئت نمایندگان -انتخاب خدمتگزاران بالتصدی )نائب منشي، نشریات و اطالع رساني(،  -

 برگزار مي شود. 62الي  3از ساعت  6931آبانگان  26بعدی هیئت نمایندگان استان تهران در تاریخ جلسه 

 

 تشکر منشيبا 


