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 به نام خدا

دوازده مفهوم و  قدم سوم دعای خواندن با صبح 3011 ساعت تهران گروهای از نماینده 91 حضور با 71/71/7931 مورخ تهرانناحیه  یندگانهیئت نما جلسه هشتمینصد و 
 دریافت شد. ها کمیتهگروه ها و گزارش  گزارشدریافت خدماتي، 

 « حضور و غیاب گروه ها و خدمت گزاران »

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

 .روز31ه حسن خان، آنالین اسکاپ نشاط، صبح خواجه نظام، هفت حوض، حکمت، اسدی، وحدت شهر قدس، گالبدره، خواجه نظام، مشق، نیروهوایي، کمیل صبح، قلع

 .ین0 منشي، گرداننده، رابطمسئولین حاضر .، چیپ و سکه0 آدرس ها و کارگاه هاکمیته های حاضر

 « دی گان و موارد قابل ذکر جلسه دستورکار »

 تخابات کمیته ها و مسئولین اداری.ان -، گزارش گروه ها -، ها کمیته گزارش - 

 « ها گزارش کمیته» 

 013713130791 خط خدماتی ریال 01 خرج کرد ریال 0101110111 میزان تنخواه 0 اطالع رسانيمیتهنام ک

 .این کمیته بالتصدی مي باشد. اما یکي از رابطین پاسخگویي و انجام امور را تا انتخاب خدمتگزار به عهده گرفته است0 گزارش

 

 13713130790 0خط خدماتی ریال 091310111 رج کردخ ریال 0001110111 میزان تنخواه 0 کارگاه هانام کمیته

گزارش کارگاه ها در کانال اطالع رساني موجود هست. پمفلت امنیت همراه با پمفلت گرداننده و  .برگزازی یک جلسه درون کمیته ای و دو کارگاه در ماه گذشته0 گزارش

 73091الي  70011، از ساعت 7931بهمن گان  1حوریت رفع مشکالت گروه های تهران در مورخ سه شنبه ماه بعدی کارگاه با م منشي اصالح شده به تعداد گروه ها تهیه شد.

 برگزار میگردد. "خدمت کردن در بهبودی فردی چه تأثیری دارد و چگونه باید عمل کرد تا مشکل کمبود خدمتگزار نداشته باشیم"با موضوع در مکان جلسه بهار 

 

 013713130790 خط خدماتی ریال 00110111 خرج کرد ریال 09101110111 تنخواه میزان نشریات0 نام کمیته

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

 

 013713130799 خط خدماتی ریال 0700110111 خرج کرد ریال 0901110111 میزان تنخواه آدرس ها0 نام کمیته

 .طبق رای هیأت نمایندگان آدرس جلسات به صورت سه ماه یک بار با هزینه به صورت فروش در نشریات چاپ و توزیع میگردد0 گزارش

 

 013713130793 خط خدماتی ریال 01 خرج کرد ریال 0101110111 میزان تنخواه چیپ و سکه0 نام کمیته

  .ریال 700310111موجودی نقدی 0 گزارش

 

 « مسئولین اداریگزارش » 

 .مي باشدریال  1710111منفي  مانده خزانه هیئت نمایندگانخرج کرد هیأت و  009910111 مي باشد. جمع پرداختي ها دریافتي از گروه ها  103910111جمع کل خزانه 

 « و مشکالت گروه هاگزارش » 

 د. دارن ، خدمتگزار و... راسبد سنت هفتم، اکثر گروه ها مشکل حمایت اعضا -

 «و هیئت نمایندگان اطالعیه های مهم گروه ها »

در مکان0 میدان گرگان، خیابان شیخ صفي، تقاطع اجاره دار، سرای محله خواجه نظام الملک، طبقه  79011الي  77011از ساعت  7931 بهمن گان 13جلسه باز گروه بهار در  -
 دم، سالن اجتماعات برگزار مي گردد.

جهت عضویت در این کانال و  کمیته اطالع رساني، لطفاً نمایندگان بین گروه، در گروه ها کانال اطالع رساني استان تهران را اطالع رساني کنند.درخواست مسئول موقت  -
یشن، 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 اپلیک
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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 

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

 دارد. کمیته اطالع رسانيهیئت نمایندگان استان تهران نیاز به خدمتگزار  -

 اطالع رساني شود. تمامي گروه ها نیاز به حمایت اعضا، سبد سنت هفتم، خدمتگزار در سطح گروه و ... دارند. -

برگزار مي گردد. مکان0 میدان رسالت، خیابان هنگام، نرسیده به میدان الغدیر،  91091الي  73071روز در روزهای چهارشنبه از ساعت 31با فورمت  OAجلسه تازه تأسیس  -
 گزار میگردد.بر 0جنب مسجد و آتشنشاني الغدیر، بوستان الغدیر، خانه سالمت محله شمیران نو، اتاق آموزشي 

 « گان بهمن ماه جلسه و موارد قابل ذکر دستورکار »

رسي چگونگي ، بررسي پمفلت برگزاری جلسات، بر)ادامه تنظیم اساسنامه هیئت نمایندگان معوقه پیشنهادات به رسیدگي - .اطالع رساني(انتخاب خدمتگزاران بالتصدی ) -
 . و ...(ئت نمایندگان، تشکیل گروه های جدید، بررسي تغییر روز و ساعت هی

 برگزار مي شود. 79الي  3از ساعت  7931گان  بهمن 71جلسه بعدی هیئت نمایندگان استان تهران در تاریخ 

 هیئت تهران با تشکر منشي


