
 به نام خدا

 ��خدا بنام��

 

 8 هیماه ناح بهشتیارد گزارش✅

 

 . دیرس انیبپا ریبا تاخ 22/15شروع و در ساعت  20در ساعت  جلسه

 

 جلسه : یحاضر در ابتدا یهاگروه��

 

 تمدن تهران  ی، گروه حضور یمهد

 

 تهران یخوان هینشر ی، گروه حضور زهرا

 تازه وارد داشتن، اعانه به ساختار هم نداشتن شه،یبرگزار م جلساتشون

 

 فیه شرمحل ی، گروه عملکرد سرا روزبه

 و تاسف کرد . یمحله طرشت ابراز ناراحت یبسته شدن جلسه سرا از

 

 مهر خاوران ی، گروه حضور دایش

 

 تهران یو فراوان یابیکام ی، گروه حضور یعل

 



 کرج سیتفکر نو فرد ی، گروه حضور ستاره

 را کردند . اتینشر تیسرا و حما نیدر گفتگو با مسئول یاطالع رسان تهیکم تیحما درخواست

 کردن میالبدل و خزانه دار انتخاب شدن و اساسنامه گروه رو هم تنظ یهم برگزار کردن که عل یادار جلسه

 

 کرج دینور ام ی، گروه مجاز رضا

 از گروه را داشتند . تیحما درخواست

 

 قدرت پرداخت و پس انداز ی، گروه مجاز ئاوات

 گروه را کردند . یخدمت یخال یپستها تیاز جلسه و حما تیحما درخواست

 

 نیقزو یابیکام ی، گروه مجاز رضایعل

گرفتن و  یاز خدمت انصراف داد، مشکل گروه تعداد کم اعضا هست، جلسه ادار ندهیکارگاه برگزار کردن، نما کی

 و دو هفته به روال گذشته جلسه برگزار کنن دیجد یقرار شد دو هفته با فرمتها

 

 قم یابیو کام دیام ی، گروه حضور دیحم

 بسته شدن جلسه قم خبر دادن از

 

 یسالم به هست ی، گروه مجاز رعباسیام

 شودیشنبه، پنجشنبه برگزار مسه کشنبه،ی یروزها 7:30تا  6:30کرده، ساعت جلسه  رییجلسات تغ فرمت

 

 درخشش تهران ی،  گروه حضور نیام

 اضافه شدند . هیبه جمع جلسه ناح 21/45ساعت  که



 

 بیغا یگروهها ��

 

 تهران  فیشر یابیکام یحضور گروه

 ندارن و جلسه هم بسته شده ندهینما

 

 تازه تهران دیام یحضور گروه

 را ترک کردن 8 هیاست گروه واتساپ ناح یمدت ندهینما

 

 همدان یابیکام یحضور گروه

 را ترک کردن 8 هیناح است گروه واتساپ یمدت ندهینما

 

 راه نو ی، گروه حضور یمار

 بودن اما در گروه واتساپ گزارش خود را ارسال کردن بیغا

 شودیبرگزار م 19:30شنبه ساعت سه یبرگزار شده و جلسه در روزها یادار جلسه

 

 گرمسار ییرها ی، گروه مجاز نال

 شرکت نداشتن هیاز جلسات ناح کی چیه در

 

 ua یهنرها ی، گروه مجاز الدیم

 را ترک کردن 8 هیگروه واتساپ ناح یبه تازگ ندهینما



--------------- 

 

 برگزار کردن  نیکارگاه در قزو کیکارگاهها اعالم کردن که  تهیمسئول کم روزبه

 طرح و برنامه دارن که در هر هفته تعداد دو کارگاه برگزار کنن با موضوعات: و

 ردن و مشارکت سالم ، سنت ها ، نشانه ها و ابزارهاجلسات ، خدمت ک تیامن

 

اطالع  یسفرها یخود را اعالم کردن و درخواست تنخواه برا یگزارش خدمات یمسئول اطالع رسان رعباسیام

از درخواست خود انصراف دادن  اتیتنخواه نشر تیخزانه ، فعال بمنظور حما یرسان داشتن که بعلت کمبود موجود

. 

 

 اتیشرمسئول ن احمد

 عباس به کارت بنده منتقل شد. ریام یو پانصد هزار تومن از آقا ونیلیم کیماه مبلغ  بهشتیششم ارد خیتار در

 کردم. افتیدر یقبل اتینشر تهیکم یهفته بعد از آن از بازوها کی اتیتنخواه از نشر یباق مبلغ

هزار  85و  ونیلیشورا به مبلغ دو م اتیکه بنده در سفر قائمشهر بودم از مسئول نشر بهشتیچهاردهم ارد خیتار در

 کردم.  هیته هیتومن نشر

 اهدا شد. 8 هیاز طرف ناح هینشر سیدو گروه تازه تاس به

 . میداشت یهزار تومان فروش نقد 960و  ونیلیم کی مبلغ

 .میداشت ییهزار تومن اهدا118 مبلغ

 . میشورا پرداخت کرد اتیکارتون به نشر نهیبابت هزهزار تومان  10 مبلغ

 کند یتقبل م 8 هیخزانه ناح که

 آنها تک برگ ها هستند.  شتریکه البته ب میموجود دار هیهزار تومن نشر 34و  ونیلیم کی مبلغ

 . رسهیبه دستمون م ندهیکه هفته آ میدار هیتومن هم سفارش نشر ونیلیدو م مبلغ



 را دارم. اتیتومان اضافه شدن تنخواه نشر ونیلیم کی درخواست

 

 شون رو ارائه کردن . یگزارش خدمات هیرابط دوم ناح دیحم

 

 خود را ارائه کردن . یمسئول آدرسها گزارش خدمات رضا

 

 خزانه را  یموجود هی، مسئول خزانه ناح زیعبدالعز

 تومان اعالم کردن 2،377،500

 که انجام شد ، قرار شد  یطبق وجدان گروه که

منطقه در شهر مشهد قرار  یماه شورا نیا یحضور یحضور در جلسه  یبرا هیناح نیرابط اریدر اخت ونیلیم 1 مبلغ

 باشد . یکه زمان آن دو روز م ردیبگ

 . ردیقرار بگ اتیتنخواه نشر اریدر اخت ونیلیم 1مبلغ  و

 خزانه مبلغ : یموجود یمانده  بیترت نیبه ا که

 باشد . یتومان م 377،500

 قبل ی)موجود

 تومان  2164000

 ��هایافتیدر

 تومان 150 خاوران

 تومان 172قبا  گروه

 تومان 20 یسالم به هست گروه

 تومان   2506000 مجموع

 دیجد یهابه گروه ییپک اهدا 2: پرداخت مبلغ  نهیهز



 تومان( 128500:  مبلغ

 

 

 . مینداشت ییدایساختار هم متاسفانه کاند یگرداننده  بینا انتخاب گرداننده و یبرا

 

 . دیرس انیبپا زیساختار بهنام ن یفعل یخدمت گرداننده  مدت

 

 یخدمات 8 هیخدمتگزاران و ناح تیو موفق یبهروز یآرزو با��

 

 رانیا UAانجمن  8 هیساختار ناح یگرداننده  _ بهنام

 

 کننده گزارش( می)تنظ 8 هیساختار ناح یمنش _ دهیسع


