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 به نام خدا

دوازده مفهوم و  قدم سوم دعای خواندن با صبح 0022 ساعت تهران گروهای از نماینده 02 حضور با گان اردیبهشت 15مورخ  تهراناحیه ساختار ن جلسه وازدهمیندصد و 
 دریافت شد. ها کمیتهگروه ها و گزارش  گزارشدریافت خدماتي، 

 « حضور و غیاب گروه ها و خدمت گزاران »

آنالین اسکاپ تجریش، کیانشهر، آرامش )بهبودی از لغزش(، شهرک ولیعصر، سعادت، ، صدف اسدی،مهر آور، ، بهار مختلط، بهار آقایان، شهر قدس، افرا0 های حاضرگرو 

  .، صبح خواجه نظام، بنفشه، نشاط، آیت، باقری، ستارخانروز02، الغدیرروز02

 .آقا گرداننده، رابطمنشي،  نائب0 مسئولین حاضر، چیپ و سکه نشریات،0 کمیته های حاضر

لطفاً دقت فرمایید که جلسه در هفته سوم برگزار ماه اردیبهشت گان برگزار شده است؟  نمایندگان اعتراض کتبي بابت هفته دوم بودن داده اند که جلسه چرا هفته دومبرخي  -
نال مهم در کامي باشد. این  1901اردیبهشت گان  15اردیبهشت گان و سومي  8اردیبهشت گان، دومي  1جمعه مي باشد. اولي 5گان دارای شده و نه هفته دوم. اردیبهشت 

 دقت فرمایید.اطالع رساني ساختار تهران نیز اعالم شد. خواهشاً 

 « گان اردیبهشت و موارد قابل ذکر جلسه دستورکار »

 .به نبود خدمتگزار ناکام ماند( )که با توجه تخابات کمیته ها و مسئولین اداریان -، گزارش گروه ها -، ها کمیته گزارش - 

 « ها گزارش کمیته» 

 020120701105 ط خدماتیخ ریال 0707720222 خرج کرد ریال 0502220222 میزان تنخواه 0 اطالع رسانينام کمیته

ماه آینده قرار شد برای هر گروه برای  - .این کمیته بالتصدی مي باشد. اما یکي از رابطین پاسخگویي و انجام امور را تا انتخاب خدمتگزار به عهده گرفته است -0 گزارش

آدرس جلسات برای غرفه های اطالع تهیه  – .ه ها قرار میگیردو ارائه گردد که از تنخواه اطالع رساني انجام مي شود و به صورت عشق در اختیار گرویک استند بنری تهیه 

 استند بنری برای غرفه ها. تهیه  –در ایران.  AAو استفاده گروه ها از دفتر خدمات جهاني  OAجهت قرار گرفتن در نشریات  الکلیهای گمنام بزرگ کتابتهیه  –رساني. 

 

 020120701101 ط خدماتیخ ریال 07970222 خرج کرد ریال 09202220222 میزان تنخواه نشریات0 نام کمیته

ریال با قیمت قبل فروخته  909710222( در طي این جلسه با جلسه قبلي نشریات با دو نرخ متفاوت فروخته شده و مبلغ %52به دلیل گران شدن قیمت نشریات ) -0 گزارش

ریال بوده با توجه به فروش به قیمت قدیم و الباقي نشریات غیر  9202220222ریات که ریال با قیمت جدید فروخته شده است و تنخواه قبلي نش 000750222شده است. مبلغ 
توجه به تغییر قیمت نشریات با  – .ریال دارد 7502220222ریال تغییر کرده است و نیاز برای وجدان گروه برای گرد شدن این مبلغ به  7909020222نقدی تنخواه نشریات به 

شب پنجشنبه سفارش نشریات دریافت شده  11مسئولین نشریات سفارشات خود را به لحظه آخر نگذارند، تا لطفاً  –لطفاً اهدایي به گروه ها برای نشریات افزایش پیدا کند. 
 ست.است که این کمیته را دچار مشکل کرده ا

 

 020120701108 ط خدماتیخ ریال 01220222 خرج کرد ریال 0702220222 میزان تنخواه چیپ و سکه0 نام کمیته

  .ریال مي باشد 7070222یال مانده نهایي ر 1220222عدد چیپ خوش آمدگو به مبلغ 022ریال مي باشد که با احتساب خرید  102070222مبلغ نقدی 0 گزارش

 

 « مسئولین اداریگزارش » 

ع رساني مبلغ که به اطال ریال 1209570222کل مبالغ خرج کرد ساختار جمع  - ریال مي باشد. 701720222و فروش آدرس جلسات گروه ها  ازدریافتي لغ امبکل جمع  -
 ریال مي باشد. 110222انتهای خزانه مانده  - ریال بدهکار مي باشیم. 007720222

 « و مشکالت گروه هاگزارش » 

 دارند.  خدمتگزار و... راعدم حمایت ، سبد سنت هفتمعدم حمایت ، حمایت اعضابه شدت مشکل عدم گروه ها  تمامدغدغه و مشکل اصلي  -

 «و هیئت نمایندگان اطالعیه های مهم گروه ها »

این کانال و جهت عضویت در  درخواست مسئول موقت کمیته اطالع رساني، لطفاً نمایندگان بین گروه، در گروه ها کانال اطالع رساني استان تهران را اطالع رساني کنند. -
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
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خاب آن وارد کانال شده و در پایین صفحه گوشي و اپلیکیشن گزینه کانال اطالع رساني یافت مي شود و با انت 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 در گروه ها اطالع رساني شود که راجع انجمن های  -

 دارد. و منشي ، کمیته کارگاهو نائب گرداننده کمیته اطالع رسانيران نیاز به خدمتگزار استان تهساختار  -

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

 .لطفاً گروه ها بازخورد ارائه لیوان تبلیغاتي به محل برگزاری جلسات خود را ماه دیگر برای اطالع رساني اعالم کنند -

 اعالم کنند.ع رساني ، برای اطال ...و گروه ها بازخورد ارائه نایلون هایي که قرار بود فقط به داروخانه ها داده شود و نه به اعضای خود گروه ها و یا نواحي دیگر لطفاً -

 د.دریافت کنن ،ن داروخانه محل برگزاری جلسه خودگروه برای ارائه به نزدیک تریگروه هایي که نایلون نگرفته اند با اطالع رساني هماهنگ کنند تا نایلون های  -

 تماس بگیرند. 20120701105رد لطفاً به شماره که تمایل دااعضایي  رمضان را دارد. ماه مبارک اطالع رساني نیاز به بازو برای غرفه های اطالع رساني در ایام -

 « خردادگانماه  جلسه و موارد قابل ذکر دستورکار »

)بررسي پمفلت برگزاری جلسات، بررسي چگونگي  معوقه پیشنهادات به رسیدگي -(. یته کارگاه و منشي، کمو نائب گرداننده انيانتخاب خدمتگزاران بالتصدی )اطالع رس -
 و...(.  ، بررسي استند های تبلیغاتيتشکیل گروه های جدید

 برگزار مي شود. 11الي  0از ساعت  1901گان  خرداد 10نمایندگان استان تهران در تاریخ  ساختارجلسه بعدی  -

 تهران ساختار منشينائب با تشکر 


