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 به نام خدا

دوازده مفهوم و  قدم سوم دعای خواندن با صبح 1088 ساعت تهران گروهای از نماینده 98 حضور با 91/80/9911 مورخ تهرانناحیه  یندگانهیئت نما جلسه هفتمینصد و 
 دریافت شد. ها کمیتهگزارش گروه ها و  گزارشدریافت خدماتي، 

 « ها و خدمت گزارانحضور و غیاب گروه  »

مهرآور،  لط،شقایق، کیانشهر، استاد معین، بهار آقایان، صدف، شهرآرا، تهرانسر، شهرک ولیعصر، باقری، سعادت، حکمت، آیت، بنفشه، ستارخان، بهار مخت0 گرو های حاضر

 .هشت مادرانب و نشاط، صبح خواجه نظام، هفت حوض، حکمت، اسدی، وحدت شهر قدس، گالبدره، خواجه نظام، مشق، نیروهوایي، کمیل صبح، قلعه حسن خان

 .و رابط خانم 0 نائب گردانندهغائبین .آقا 0 منشي، گرداننده، رابطمسئولین حاضر 0 آدرس ها و کارگاه ها.کمیته های حاضر

 « گانبانآ و موارد قابل ذکر جلسه دستورکار »

 .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» 

 081981010991 ط خدماتیخ ریال 0008888 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

 

 81981010990 0ط خدماتیخ ریال 00980888 خرج کرد ریال 0008880888 میزان تنخواه 0 کارگاه هانام کمیته

کارگاه گزارش  .برگزار شدنفر و با موضوع روابط خارج جلسه چه تأثیر بر اتحاد انجمن دارد،  91با حضور آبانگان در مکان جلسه شهرک ولیعصر  90کارگاه در تاریخ 0 گزارش

یک روز و یک زمان و  در)آیا با تاسیس جلسات موازی با موضوع در مکان خواجه نظام  9911آذرگان  90بعدی در تاریخ کارگاه  در اختیار نمایندگان امروز در هیئت قرار گرفت.
 .میشودبرگزار ، به پرخوری که در عذاب است میکنیمبر طبق سنت ها عمل کرده و کمک به رشد انجمن و رساندن پیام  (مکان نزدیک به هم

 

 081981010990 ط خدماتیخ ریال 09880888 خرج کرد ریال 09808880888 میزان تنخواه نشریات0 نام کمیته

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

 

 081981010999 خدماتی طخ ریال 0180888 خرج کرد ریال 0908880888 میزان تنخواه آدرس ها0 نام کمیته

 .در اختیار قراردادن آدرسها به نمایندگان برای ارائه به تازه واردین0 گزارش

 

 081981010990 خط خدماتی ریال 08 رج کردخ ریال 0008880888 میزان تنخواه چیپ و سکه0 نام کمیته

 .گزارش خاصي ندادند0 گزارش

 

 « مسئولین اداریگزارش » 

 .مي باشد 8مانده نهایي  ایران اهدا شد OAریال که کل مبلغ به شورای منطقه  900180888مانده خزانه هیئت نمایندگان 

 « و مشکالت گروه هاگزارش » 

 گروه ها مشکل حمایت اعضا و سبد سنت هفتم دارند. اکثر  – تغییر کرد. 91088تا  90088گروه به  ساعتآرامش به بهبودی از لغزش تغییر کرد. همچنین  OAفورمت گروه  -

 «و هیئت نمایندگان اطالعیه های مهم گروه ها »

در مکان0 میدان رسالت، خیابان هنگام، نرسیده به میدان الغدیر، جنب آتش نشاني و مسجد الغدیر،  90088الي  91088از ساعت  9911 دی گان 98روه 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  99088الي  99088از ساعت  9911 نبهمن گا 80جلسه باز گروه بهار در  -
 دم، سالن اجتماعات برگزار مي گردد.
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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  -

 ت نمایندگان استان تهران نیاز به خدمتگزار در سطوح خدماتي نائب منشي، نائب گرداننده، کمیته اطالع رساني، کمیته نشریات دارد.هیئ -

 « گان دی ماه جلسه و موارد قابل ذکر دستورکار »

، بررسي پمفلت )ادامه تنظیم اساسنامه هیئت نمایندگان معوقه پیشنهادات به رسیدگي -، نشریات و اطالع رساني(، ، نائب گردانندهمنشي انتخاب خدمتگزاران بالتصدی )نائب -
 . و ...(، بررسي تغییر روز و ساعت هیئت نمایندگان، ي چگونگي تشکیل گروه های جدیدرسبرگزاری جلسات، بر

 برگزار مي شود. 99الي  1از ساعت  9911گان دی  90جلسه بعدی هیئت نمایندگان استان تهران در تاریخ 

 هیئت تهران با تشکر منشي


