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 به نام خدا

دوازده مفهوم و  قدم سوم دعای خواندن با صبح 3099 ساعت تهران گروهای از نماینده 22 حضور با 51/55/5931 مورخ تهرانناحیه  یندگانهیئت نما جلسه نهمینصد و 
 دریافت شد. ها کمیتهگروه ها و گزارش  گزارشدریافت خدماتي، 

 « حضور و غیاب گروه ها و خدمت گزاران »

، صبح خواجه نظام، هفت باقری، سعادت، حکمت، آیت، بنفشه، ستارخان، بهار مختلط، مهرآور، نشاط ،ار آقایان، صدف، شهرآرا، تهرانسربهشقایق، کیانشهر، 0 و های حاضرگر

 .روز39الغدیر، روز39آنالین اسکاپ کمیل صبح،  ه نظام، مشق،بدره، خواجاسدی، وحدت شهر قدس، گال حوض،

 .ینگرداننده، رابطنائب منشي، 0 منشي، مسئولین حاضر .، نشریات، چیپ و سکهکارگاه ها0 کمیته های حاضر

 « گان بهمن و موارد قابل ذکر جلسه دستورکار »

 .ه، بررسي اساسنامتخابات کمیته ها و مسئولین اداریان -، گزارش گروه ها -، ها کمیته گزارش - 

 « ها گزارش کمیته» 

 093593730521 ط خدماتیخ ریال 01190999 خرج کرد ریال 0109990999 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

 

 93593730520 0ط خدماتیخ ریال 0505090999 رج کردخ ریال 0009990999 میزان تنخواه 0 کارگاه هانام کمیته

کانال در تلگرام برای آرشیو شدن گزارشات، برگزاری کارگاه سراسری در ماه آینده با موضوع یک  .کارگاه در ماه گذشته یکی یک جلسه درون کمیته ای و ربرگزا0 گزارش

 .چگونه استدر جلسات بهبودی در فضای مجازی و مشارکت صحیح 

 

 093593730520 ط خدماتیخ ریال 0390999 خرج کرد ریال 09909990999 تنخواه میزان نشریات0 نام کمیته

  .ریافت شدنشریات از کمیته قبلي د 5931دی گان  20در تاریخ 0 گزارش

 

 093593730529 ط خدماتیخ ریال 9 0خرج کرد ریال 0909990999 میزان تنخواه آدرس ها0 نام کمیته

 .ایشان در جلسه حضور نداشتند0 گزارش

 

 093593730528 ط خدماتیخ ریال 09 خرج کرد ریال 0709990999 میزان تنخواه چیپ و سکه0 نام کمیته

  .ریال 205190999 خرید چیپ و سکه0 گزارش

 

 « مسئولین اداریگزارش » 

که به  مي باشدریال  900390999 مانده خزانه هیئت نمایندگانخرج کرد هیأت و ریال  207990999 مي باشد. جمع پرداختي ها دریافتي از گروه ها  002290999جمع کل خزانه 
 .شورا توسط رابطین اهدا میشود

 « و مشکالت گروه هاگزارش » 

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

 «و هیئت نمایندگان اطالعیه های مهم گروه ها »

اه اول، ساختار تهران همربا توجه به اینکه خطوط ماندگار برخي از کمیته ها به دلیل سوخت شدن خط و عدم پیگیری و خارج شدن این خطوط خدماتي از لیست خطوط فعال  -
 .انجام دهداز همراه اول پیگیری این خطوط را بتواند در صورت امکان کارمند همراه اول باشد و یا نیاز به عضوی دارد که 

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. و نائب گرداننده 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،  29099الي  53051روز در روزهای چهارشنبه از ساعت 39با فورمت  OAجلسه تازه تأسیس  -
 گزار میگردد.بر 0جنب مسجد و آتشنشاني الغدیر، بوستان الغدیر، خانه سالمت محله شمیران نو، اتاق آموزشي 

 امتا اتمجلسه آیت  مکان در (هرماه یکشنبه چهارمین) 51099الي 59 ساعتاز  (بانوان بسته) آیت گروه دوم و یکم سنت انتقال کارگاه 5931 بهمن گان 20 یکشنبه در -
 .داشت خواهد ادامه سنت52

 .در این گروه برگزار مي شود چیست؟ وارد تازه ماندگاری و جذب در مؤثر عامل 0موضوعبا  58الي50 ساعت کیانشهر گروه خواست در هب کارگاه ،5931 بهمن 20 سه شنبه در -

 د.ترتیب یک ساعت اضافه حذف مي شبرگزار خواهد شد. بدین  55099تا  3099توجه به اتمام تنظیم اساسنامه جلسه ساختار استان تهران از این پس به روال قبل از ساعت با -

 « گان بهمن ماه جلسه و موارد قابل ذکر دستورکار »

 – که پس از بررسي تغییری حاصل نشد و قرار بر برگزاری به روال قبل شد. تغییر روز جلسه ساختاربررسي  –. ، که به پایان رسیدساختار استان تهرانادامه تنظیم اساسنامه  -
 شان بود.هدایای نوروزی به سرای محله قرار بر تفویظ اختیار به خدمتگزار موقت شد و همچنین تقویم رو میزی و خودکار پیشنهاد ایبررسي 

 « گان اسفند ماه جلسه و موارد قابل ذکر دستورکار »

 . ...(و جدید رسي چگونگي تشکیل گروه هایبررسي پمفلت برگزاری جلسات، بر) معوقه پیشنهادات به رسیدگي - .اطالع رساني(انتخاب خدمتگزاران بالتصدی ) -

 برگزار مي شود. 55الي  3از ساعت  5931گان  اسفند 29جلسه بعدی هیئت نمایندگان استان تهران در تاریخ 

 هیئت تهران با تشکر منشي


