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 به نام خدا

واقع دربیست مترر   3399راس ساعت 22/5/5935مورخ سومین جلسه هیئت نمایندگان پرخوران گمنام ناحیه کرمان 

 حضرورنمایندگان وخدمتذرراران وجم ر  اضاعضرا     تکیره مسرجد امرام حسرن مجتار  برا      8و6دانشجوحدفاصل کوچه

 د . اشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربرگز

__________________________________________________________________                                                                                   
 حضوروغیاب خدمت گراران

 (93995298399)منش 3ن یم)حاضر(.5

 (93595392983)گرداننده موقت3محمود)حاضر(.2

 (93595382955)( حاضررابط3عل ).9

 (93593383965)مریم)غایب باهماهنذ ( .مسئول کمیته نشریات33

 (93593362586).مسئول کمیته اطالع رسان 3صابره)حاضر(5

 (93592382385). خزانه دار3مهد )حاضر(6

 (93592399969)ریرای 3مهدیه)حاضر(.تدارکات وپ3

 (93592333693).جانشین گرداننده3هد )حاضر(8

 (93523225899)محسن)حاضر( کمیته کارگاه3 .مسئول3

 (93599356522).جانشین رابط3عااس)حاضر(59

__________________________________________________________________

 حضوروغیاب نمایندگان وجانشینانشان

 (93595335269نماینده3جواد)غایب()ماینده3عل )حاضر(                     جانشین گروه ضندگ  نو/ن
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 ذرارداشتن خدمتگروه مسیرامید/نماینده3ن یم)حاضر(                     جانشین نماینده3ن

 (93599359363)غایب()(      جانشین نماینده3ضهره93963256633گروه راه بهاود /نماینده3محاوبه)حاضر()

 ذرارجانشین نماینده3نداشتن خدمت     (     93595399235گروه امیدرفسنجان/نماینده3روح اهلل)حاضر()

 ذرارجانشین نماینده3نداشتن خدمت     (   93535536236گروه قشم/نماینده3امین)حاضر()

____________________________________________________________ 

 ارش نمایندگان وگرفتن پیشنهادات گز

این گروه نماینده درجلسات شرکت کردورسمااعالم موجودیت گروه رابه )گروه قشم(3برا  اولین باراضطرف احمد

 ارش وپیشنهادخاص  نداشت.وگز نداطالع رسا

ارشدکه دراین جلسه دوستمان جوادبه عنوان جانشین نماینده انتخاب نو(3جلسه ادار  اخرماه گروه برگز عل )ضندگ 

ذرراران اضکمیتره   حیص ونحروه خردمت خدمت  نحوه مشارکت صر موضوع  شدوگروه درخواست برگرار  کارگاه با

 کتاابه اطالع دوستمان محسن رسیدوپیشنهادخاص  نداشت. کارگاه داشت که

ار  کارگراه کره درجلسره   قالر  درخواسرت      رشرف انحالل قرارداردوبرلزوم برگز3جلسات دمحاوبه)راه بهاود (

داشررت کارگرراه درروضدوشررناه کرررده بودتاکییررد کردوباتوجرره برره شرررایط گررروه اضدوسررتمان محسررن درخواسررت   

 ویاچهارشناه برگزارشودوپیشنهادخاص  نداشت.

ذرراران نداشرتن   عدم مسولیت پرریر  اضطررف خدمت     اضقایلروح اهلل)امید رفسنجان(3جلسات نوپاهستندوبامشکالت

 ارنشدن جلسه ادار  درماه گرشته مواجه هستندوپیشنهادخاص  نداشت.وبرگزمکان جلسه برا  خانم ها

ار  کارگاه باموضروع نحروه مشرارکت    گزارشدوگروه درخواست برگزرمید(3جلسه ادار  اخرماه گروه بسیران یم)م

 مان محسن رسیدوپیشنهادخاص  نداشت.صحیح اضکمیته کارگاه داشت که مکتوب به اطالع دوست

____________________________________________________________ 

 انگزارش وپیشنهادات خدمت گزار
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شرررته درجلسررره شوراحضرررورپیداکردوگزارش ان جلسررره رابررره صرررورت خالصررره بررررا     عل )رابط(3درمررراه گر

 .اعضاخواندومکتوب ان رادراختیاراعضاقرارداد

 محمود)گرداننده موقت(3گزارش وپیشنهادخاص  نداشت.

یاداور  بدهندوذزاران ونمایندگان درخواست کرد طاق اسانامه گرارش خودرامکتوب به منش  ن یم)منش (3اضخدمت

 پیشنهادخاص  نداشت.کرداضجلسه   اینده نماینده گروه هاومسئولین کمیته هاحق را  دارند و

ه رابط داده بودودوسرتمان  مریم)مسئول کمیته نشریات(3دوستمان مریم دراین جلسه حضورنداشتن  وگزارش خودراب

زارتومان برره نشررریات هیئررت علرر  گ ررت گررروه ضنرردگ  نوومسرریرامیدهرکدام اضسرردم نشررریات خودمالرر  صررده  

ودوپیشنهاددادمالغ  به اهداکردندکه این اهدای  شامل ه تادهزارتومان پول نددویکصد وس  هزارتومان نشریات میش

 برا  چیپ وسکه تایین شود. عنوان تنخوا

 مهدیه)مسئول پریرای (3گ ت به دلیل کماودوقت پریرای  درنظرنذرفته وپیشنهادخاص  نداشت.

کمیته اطالع رسان (3به این دلیل که بخاطرشرایط شغلیشون امکان اینکه به انجمن خسرارت  واردشرود    صابره)مسئول

 ند.اضخدمتشون کناره گیر  کردهست 

محسن)مسئول کمیته کارگاه(3درماه گرشته کارگاه برا  گروه سیرجان هماهنگ شده بودکه باتوجه به شرایط گروه 

ل  پنجاه هزارتومان بره عنروان   پیشنهاددادماقال اضجلسه   ب دهیئت برگزارمیشودوانشااهلل به درخواست نماینده لغوشد

 .دراختیارکمیته کارگاه ها قرارگیرد تنخوا

ذزاران تنظرریم وسرروال وگررزارش خرردمتمهد )خزانرره دار(3پیشررنهادداد کرره منشرر  فرمرر  برررا  گررزارش نماینرردگان 

ر  کردکه ابتدا  جلسه بایدنشریه   دواضده م هروم  کند.پیشنهاددادسدم نشریات وچیپ وسکه افزایش یابد.ویاداو

خدمات  وسنت ها  دوارده گانه خوانده شوند.وپیشنهاددادمنش  پم لرت جلسره گرردان راتهیره کندوپیشرنهادداد بره       

 گروه ها  جدید که برا  اولین باردرجلسه   هیئت شرکت میکنندمال  پنجاه هزارتومان نشریات اهداشود.

 



4 
 

 59مرداد -ایندگان پرخوران گمنام ناحیه کرمانگزارش مالی هیئت نم

 خزانه))درامد(( تومان هزینه ها)تومان(

 مال  نام گروه مال  محل هزینه

 33399 ضندگ  نو 55999 اجاره مکان

کمیته اطالع 

 رسان 
 33599 مسیرامید 9

 9 راه بهاود  59999 کمیته کارگاهها

 59999 امیدرفسنجان 559999 س ررابط

به اهدای  

 شورامنطده
 9 قشم 59999

 23399 موجود  قال 59999 طلب ماه قال

 339399 جمع 955999 جمع

 

 رسیدگ  به پیشنهادات

 .اضجلسه   قال پیشنهاد  ناود.5

.پیشنهاددوستمان مهد  مان  براینکه به گروه های  که اعالم موجودیت میکنندوبرا  اولیت باردرجلسره   هیئرت   2

 پنجاه هزارتومان نشریه اهداشودرا  اوردواین مال  نشریات به گروه قشم اهداشد.شرکت میکنندمال  

.تصمیم گرفته شدمال  صدوپنجاه هزارتومان به دوستمان عل  به عنوان هزینه   رفت وامدبره جلسره   شروراومال     9

 پنجاه هزارتومان به شورااهداشود.

هزارتومان به عنوان تنخ  دراختیارکمیته کارگراه هراقرارگیردرا    .پیشنهاددوستمان محسن مان  براینکه مال  پنجاه 3

   .اورد

_______________________________________________________________                                                                                                                                                                                                         

 (393995298399ن یم)باتشکرمنش  جلسه هیئت
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