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 به نام خدا

 از پس و شد آغاز قدم سوم دعای خواندن با صبح 3088 ساعت تهران گروهای از نماینده 12 حضور با 12/80/2931 مورخ تهرانناحیه  یندگانهیئت نما جلسه ششمینصد و 
 دریافت شد. ها کمیتهگروه ها و سپس گزارش آخر  گزارشخواندن دوازده مفهوم خدماتي، 

 « ها و خدمت گزارانحضور و غیاب گروه  »

(، آیت، کیانشهر، کمیل دو 028098 بهار مختلط یکشنبه، خواجه نظام چهارشنبه، وحدت شهر قدس، تهرانسر، هفت حوض، آرامش، بهشت مادران )از ساعت گرو های حاضر

حضور داشتند(، بهار آقایان، باقری، بهار سه شنبه، سعادت،  دقیقه نخست جلسه 98گروه، مشق، شقایق، نشاط، صدف، افرا، اسدی، مهرآور، خواجه نظام صبح )ایشان فقط 

 0 نائب گرداننده.غائبین 0 منشي، گرداننده، رابطین.مسئولین حاضر 0 آدرس ها و کارگاه ها.کمیته های حاضر حکمت، گالبدره، پاکدشت.

 « گانآذر و موارد قابل ذکر جلسه دستورکار »

 .بازخواني اساسنامه -، تخابات کمیته ها و مسئولین اداری )که با توجه به نبود کاندید انتخابات ناکام ماند(ان -، گزارش گروه ها -، ها کمیته گزارش - 

 « ها گزارش کمیته» 

 083283732211 خط خدماتی ریال 08 خرج کرد ریال 0108880888 میزان تنخواه 0 اطالع رسانينام کمیته

 .ي از رابطین پاسخگویي و انجام امور را تا انتخاب خدمتگزار به عهده گرفته استاین کمیته بالتصدی مي باشد. اما یک0 گزارش

 

 83283732210 0خط خدماتی ریال 0201880888 خرج کرد ریال 0008880888 میزان تنخواه 0 کارگاه هانام کمیته

 10/80/2931برگزار شد، برگزاری کارگاه برای استان تهران در تاریخ  82/80/2931برگزاری جلسه درون کمیته، همکاری جهت برگزاری کارگاه شورای ایران در روز 0 گزارش

نماینده های بین گروه، در گروه اطالع رساني بیشتری برای  حمایت ضعیف اعضا از کارگاه ها. با موضوع دوستي ها و روابط خارج از انجمن چه تأثیری بر اتحاد انجمن دارد.
 کنند. برگزاری کارگاه ها و حمایت اعضا

 

 083283732212 خط خدماتی ریال 08 خرج کرد ریال 09808880888 میزان تنخواه نشریات0 نام کمیته

 .این کمیته بالتصدی مي باشد و نائب گرداننده تا انتخاب کمیته پاسخگو مي باشد0 گزارش

 

 083283732219 خدماتی خط ریال 0109380888 خرج کرد ریال 0908880888 میزان تنخواه آدرس ها0 نام کمیته

ریال برای  108880888ریال و مبلغ  180888شارژ گوشي  .ریال برای فلش مموری هزینه شد 9080888آدرس جلسات با آخرین تغییرات ثبت و به چاپ رسید. مبلغ 0 گزارش

 یرات اطالعات گروه خود دارد.همچنین این کمیته مشکل عدم هماهنگي نمایندگان بین گروه برای تغی چاپ آدرس ها هزینه شده است.

 

 083283732210 خط خدماتی ریال 08 خرج کرد ریال 0108880888 میزان تنخواه چیپ و سکه0 نام کمیته

 .ایشان گزارش کتبي ارائه نکردند0 گزارش

 

 « مسئولین اداریگزارش » 

 .مي باشد 8مانده نهایي  ایران اهدا شد OAریال که کل مبلغ به شورای منطقه  209280888مانده خزانه هیئت نمایندگان 

 « و مشکالت گروه هاگزارش » 

همچنین  .ه وارد( دارنداکثر گروه ها مشکل عدم حمایت سنت هفتم در قسمت های مالي )سبد خزانه(، خدماتي )خدمتگزار برای گروه( و حمایت معنوی )حضور اعضا و تاز -
 ز مشارکت و پیش از اتمام جلسه ، گروه را ترک میکنند.برخي از اعضا پس ا

ز خارج 0 چرا تیتر سنت هفتم اصطالح نمي شود؟ چرا که ایراد دارد و فقط راجع کمک های خارجي مالي را هدف قرار داده در حالي که ما هیچ کمکي اسوال گروه تهرانسر

 دریافت نمي کنیم.

تغییرات دیگر نیز مانند تیتر قدم اول، ابزارها از هشت یا هفت که در برخي گروه ها هست به نه ابزار تغییر کند، و ... باید توسط  0 این بند و بسیاری ازتجربه رابطین تهران

 شورا انجام شود که به دلیل حجمه کاری عقب مي افتد.
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 تفاده مي شود؟0 چرا در کانال اطالع رساني در انتهای نام ماه ها از گان به جای ماه اسسوال گروه تهرانسر

)با توجه به توضیحات داده شده و حمایت رابطین از  0 این مورد در زمان ایران باستان بوده و هیچ ربطي به دین یا مذهب خاصي ندارد.تجربه مسئول موقت اطالع رسانی

 جمله گروه تهرانسر این مورد رفع شد(.

 «و هیئت نمایندگان اطالعیه های مهم گروه ها »

در مکان0 میدان رسالت، خیابان هنگام، نرسیده به میدان الغدیر، جنب آتش نشاني و مسجد الغدیر،  27088الي  21088از ساعت  2931 دی گان 28روه نشاط در جلسه باز گ -
 بوستان الغدیر، خانه سالمت محله شمیران نو، طبقه دوم، سالن اجتماعات برگزار مي گردد.

در مکان0 میدان گرگان، خیابان شیخ صفي، تقاطع اجاره دار، سرای محله خواجه نظام الملک، طبقه  29088الي  22088از ساعت  2931 نبهمن گا 80جلسه باز گروه بهار در  -
 دم، سالن اجتماعات برگزار مي گردد.

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

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 

 وری بي اختیار باشد. دیگر مشارکت نشود و فقط تمرکز بر بیماری پرخدوازه قدمي در گروه ها اطالع رساني شود که راجع انجمن های  -

 « آذرگان ماه جلسه و موارد قابل ذکر دستورکار »

، بررسي پمفلت برگزاری )ادامه تنظیم اساسنامه هیئت نمایندگان معوقه پیشنهادات به رسیدگي -منشي، نشریات و اطالع رساني(،  انتخاب خدمتگزاران بالتصدی )نائب -
 . و ...(رسي چگونگي تشکیل گروه های جدید جلسات، بر

 برگزار مي شود. 21الي  3از ساعت  2931گان آذر 23جلسه بعدی هیئت نمایندگان استان تهران در تاریخ 

 هیئت تهران با تشکر منشي


