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 به نام خدا

دوازده و  قدم سوم دعای خواندن با صبح 9:00 ساعت تهران گروهای از نماینده 16 حضور با شهریور 17مورخ  تهراناحیه ساختار ن جلسه شانزدهمینصد و 
 دریافت شد. ها کمیتهگروه ها و گزارش  گزارشدریافت مفهوم خدماتي، 

 « حضور و غیاب خدمت گزاران »

 .آقا رابط منشي، رابط خانم ونائب  گرداننده، :مسئولین حاضر .، کارگاه و اطالع رسانيچیپ و سکه ریات،نش: کمیته های حاضر

 « ها گزارش کمیته» 

 -خط خدماتی:  ریال 0خرج کرد:  ریال 4.000.000میزان تنخواه:  کارگاه هانام کمیته: 

و اطالع از وضع گروه ها و  يساختار تهران جهت هماهنگ یها تهیو کم یادار نیو مسئولنائب آنها  ندگان،یمتشکل از نما يگروه تلگرام کی جادیا -: گزارش

 و ارتباط موثر با گروه ها. يتهران جهت همسان یهمه گروه ها لیاستفاده از پتانس

 نشده است. لیتحو يارگاهانجام نشده است و کانال ک يها هماهنگ تهینشده و هنوز با تمام گروهها و کم لیتحو ي: هنوز خط خدماتتهیمشکل کم

 .ندگانیاز نما امکیو فروش آنها در سطح گروه ها، درخواست پ عیتوز ه،یدر مورد اصوات کارگاه گذشته نسبت به ته یریگ می: تصمتهیکم شنهادیپ

 

 09109796125: خط خدماتی ریال 0: خرج کرد ریال 7.500.000: میزان تنخواه : اطالع رسانينام کمیته

درخواست جلسه تازه  یبهمن برا یشب، رفتن به فرهنگسرا 9صبح تا  9از  يبه تلفن خدمات یيکانال، پاسخگو قیاز طر ياطالع رسان یکارها -: گزارش

 .یا تهیجلسه درون کم لیتشک س،یتأس

. ياطالع رسان یبود برا ریت گوق يلیخ دینکند. نداشتن آدرس جلسات جد یبهمن با ما همکار ینداشتن مجوز ثبت، باعث شد فرهنگسرا: تهیمشکل کم

 اعضا. زیو نداشتن پره يو سردرگم تشانیانتقاد دارن. دلسرد شدن به علت عدم حما ته،یبه کم نیبازخورد بد تازه وارد

 انجمن. یبرا ای. خط گورانیا OA خچهیبر تار يمبن ياتیخارج تهران و مناطق محروم. چاپ نشر یاعضا یبرا یجلسه مجاز: تهیکم شنهادیپ

 

 09109796126: خط خدماتی ریال 75.000: خرج کرد ریال 40.000.000: میزان تنخواه نشریات: نام کمیته

تومان آدرس جلسه  54000فروخته شده و مبلغ  اتیتومان نشر 643000مبلغ  OAبه پانزده گروه  میداشت اینشر دیتومان خر 1595000مبلغ  -: گزارش

 دادند. لیتحو تهیکم نیبه ا هیتومان نشر 132000بلغ م شیو جلسه بسته شده تجر میفروخت

 

 09109796128: خط خدماتی ریال 540.000: خرج کرد ریال 7.000.000: میزان تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته

جلسه  يو سکه مرجوع پیچ نهیتومان هز 15.800باشد. مبلغ  يو سکه موجود م پیتنخواه بصورت چ يتومان وجه نقد مود است و مابق 66.700مبلغ : گزارش

 شد. لیبه خزانه دار تحو شیشده تجر لیتعط

 

 09109796123: خط خدماتی ریال 0: خرج کرد ریال 3.000.000: میزان تنخواه و روابط عمومي آدرسها: نام کمیته

 با  یرا اعالم کنند و تقر رییکرده و عدم تغ رییتغ یدعوت شد که آدرسها ندگانیآدرسها زده شده و از نما يتحت عنوان بروزرسان يگروه تلگرام کی -: گزارش

 فعال شدند. 70%

 زمان و مکان. رییعدم تغ ای رییآنها بابت تغ يو عدم اطالع رسان ندگانیعده از نما کی تیعدم حما: تهیمشکل کم

 آدرسها. يگروه از کانال بروزرسان نیب ندگانینما تیحما: تهیکم شنهادیپ

 

 « گزارش مسئولین اداری» 

تومان تصمیم  503000 اهدایي به شورا و برای 202500جمع کل مبالغ خرج کرد ساختار  -مي باشد.  تومان 705500مبالغ دریافتي از گروه ها جمع کل  -
 مي باشد. 0، مانده انتهای خزانه گیری شد

 « گزارش و مشکالت گروه ها» 
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 دارند.  خدمتگزار و... راعدم حمایت ، سبد سنت هفتمعدم حمایت ، حمایت اعضاه شدت مشکل عدم بگروه ها  تمامدغدغه و مشکل اصلي  -

 «و هیئت نمایندگان اطالعیه های مهم گروه ها »

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

د و با انتخاب آن وارد کانال شده و کانال اطالع رساني یافت مي شو oainfoteh@صفحه جدید امکان تایپ و جستجو به شما داده خواهد شد. سپس با تایپ 

 را انتخاب نمایید. تبریک مي گوییم شما عضو کانال شدید. Joinدر پایین صفحه گوشي و اپلیکیشن گزینه 

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

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

اطالع رساني اعالم کنند تا اقدام به چاپ بنر نمایید. شماره کمیته اطالع رساني در مکان جلسات دارند به اجازه گذاشتن بنر گروه ها در صورتي که  -
 مي باشد. 09109796125

 جشن انتخاب شد. نیوجدان گروه اطالع رسان به عنوان برگزار کننده ا یمهر، با را 10انجمن در  سیشدن به سالگرد تأس کیتوجه به نزد با -

 « مهرجلسه و موارد قابل ذکر ماه  دستورکار »

، بررسي استند های ي چگونگي تشکیل گروه های جدید، بررسبررسي شماره حساب برای واریز وجه اعضامعوقه ) پیشنهادات به رسیدگي - انتخاب خدمتگزاران -
 و...(. اعضا در تهران، بررسي افزایش یک ساعت اضافه شدن به ساختار ، بررسي دریافت آمارگیریتبلیغاتي

 برگزار مي شود. 11الي  9از ساعت  1396 مهر 21نمایندگان استان تهران در تاریخ  جلسه بعدی ساختار -

 تهران تارساخ نائب منشي سپاسبا 


