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 به نام خدا

دوازده مفهوم و  قدم سوم دعای خواندن با صبح 9:00 ساعت تهران گروهای از نماینده 18 حضور با مهر ماه 21مورخ  تهراناحیه ساختار ن جلسه هفدهمینصد و 
 دریافت شد. ها کمیتهگروه ها و گزارش  گزارشدریافت خدماتي، 

 « حضور و غیاب خدمت گزاران »

 .آقا رابطمنشي، نائب  گرداننده، :مسئولین حاضر .، کارگاه و اطالع رسانيچیپ و سکه ریات،نش: کمیته های حاضر

 « ها گزارش کمیته» 

 09109796122خط خدماتی:  ریال 2140000خرج کرد:  ریال 4.000.000میزان تنخواه:  کارگاه هانام کمیته: 

این پس یک ماه در میان کارگاه از برگزاری کارگاه بازی و ایده پردازی با همکاری کمیته اطالع رساني تهران، کمیته کارگاه و اطالع رساني شورا.  -: گزارش

فاهیم، چپترها، نحوه برخورد با افراد و فن سنتها، م"آموزشي اطالع رساني با همکاری کمیته اطالع رساني برگزار خواهیم نمود و قطعاً در متن آن آموزش 
 همکاری از همه اعضا داریم.قرار خواهد گرفت. تقاضای  "رایزني

 .عدم حمایت کافي از کارگاه ها: تهیمشکل کم

( گزارش کارگاه ها هر هفته در قسمت 2( در مورد کارگاه و اهمیت آن و حضور در آن در گروه ها توسط نمایندگان اطالع رساني شود. 1: تهیکم شنهادیپ

یید تا ( در صورت نیاز به کارگاه برای گروه خود درخواست را در صحن ساختار با موضوع اعالم کنید و سپس پیگیری نما3اینده به گروه یادآوری شود. گزارش نم
 .خود را با ما در میان بگذارید( پیشنهادات و مشکالت گروه 4هماهنگي الزم صورت گیرد. 

 

 09109796125: ط خدماتیخ ریال 190000: خرج کرد ریال 7.500.000: میزان تنخواه : اطالع رسانينام کمیته

( رایزني 3 .به فرهنگسرای بهمن و ارائه رزومهمراجعه ( 2( درون کمیته ای با کمیته اطالع رساني قبلي شورا و بازوی فرا منطقه در همایش اصفهان. 1: گزارش

( 5( پاسخگویي تلفن و همچنین یک پیامگیر برای تلفن فعال کردیم که تماس ها بي پاسخ نماند. 4در دهم آذر ماه است. که تهرن  OA در مورد مکان همایش
ها با موضوع هر عضو یک ( طرح و برنامه ماه بعد، همکاری با کمیته کارگاه 6 قرار دادیم و پیام های قدیمي تر را حذف کردیم.ر کانال پیام های گروه ها را د

 مام اعضا برای برپایي همایش.( طرح فراخوان استفاده از نظرات و پیشنهادات ت7اطالع رسان. 

 

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

 دند.ایشان در جلسه حضور داشتند اما گزارش کتبي ارائه نکر -: گزارش

 

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

 دند.ایشان در جلسه حضور داشتند اما گزارش کتبي ارائه نکر -: گزارش

 

 09109796123: ط خدماتیخ ریال 1000000: خرج کرد ریال 3.000.000: میزان تنخواه و روابط عمومي آدرسها: نام کمیته

 .ریال 50000و هزینه شارژ گوشي  ریال 100000، هزینه پیک ریال 850000هزینه چاپ آدرس ها  -: گزارش

 .دم تغییر آدرس هاعدم همکاری برخي از نمایندگان جهت اعالم تغییر و یا ع: تهیمشکل کم

 

 « گزارش مسئولین اداری» 

، اهدایي برای همایش تهران به اطالع رسان تومان 359000جمع کل مبالغ خرج کرد ساختار  -مي باشد.  تومان 1101000مبالغ دریافتي از گروه ها جمع کل  -
 مي باشد. 0، مانده انتهای خزانه تومان تصمیم گیری شد 307000 اهدایي به شورا و برای تومان 300000

 « گزارش و مشکالت گروه ها» 

 دارند.  خدمتگزار و... راعدم حمایت ، سبد سنت هفتمعدم حمایت ، حمایت اعضاه شدت مشکل عدم بگروه ها  تمامدغدغه و مشکل اصلي  -
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 «و هیئت نمایندگان اطالعیه های مهم گروه ها »

عضویت در این  جهت درخواست مسئول کمیته اطالع رساني، لطفاً 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 

 بي اختیار باشد. خوردن دیگر مشارکت نشود و فقط تمرکز بر بیماری 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

 آذر ماه برگزار خواهد شد. 10مهر ماه بود، در 10سالگي انجمن که در 13همایش تهران برای تولد  -

 «ماه مهرجلسه و موارد قابل ذکر  دستورکار »

 :انتخابات

 : رضا با اکثریت آرا انتخاب شدند.خزانه دار: محمدرضا، کمیته چیپ و سکه: مجید، منشی: بهروز، نائب گرداننده: طیبه ، گرداننده -

 بالتصدی:خدمات 

 .عمومي، رابطین ناحیهها و روابط کمیته نشریات، کمیته آدرس -

 «آبانماه جلسه و موارد قابل ذکر  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 آبان 19نمایندگان استان تهران در تاریخ  جلسه بعدی ساختار -

 تهران تارساخ منشي سپاسبا 


