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 به نام خدا 

با  25/4/95صبح روز جمعه مورخ  30/9هشتاد و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان خوزستان ساعت 

حضور نمایندگان، مسئولین کمیته ها در محل اهواز زیتون کارمندی خ کمیل، بین زیتون و زمزم طبقه 

م و سنت های دوازده گانه  ّّ فوقانی کادو سرای مادر، طبقه اول واحد یک، با خواندن دعای قدم سّو

 . ابتدا صورت جلسه ماه گذشته قرائت شد که مورد تأیید حاضرین قرار گرفت. آغاز شد

 حاضرین جلسه   -

صداقت  -خرمشهر -آوای بهبودی -زیتون اهواز -طلوع سبز دزفول: نماینده بین گروهی خانم ها

به  -امید اهواز -آرامش اهواز: نشاط دزفول  مختلط  -سالمت سربندر  -همت اهواز: اهواز آقایان

 : خدمتگزاران کمیته -سوی نور مالثانی  

کمیته سایت و آدرس  -خزانه دار کل -رابط شورا -نشریات -سکه چیپ و -کمیته کارگاه ها -منشی

 :  ها گرداننده و علی البدل گزارش کمیته ها

هزار تومان هزینه  000/20مبلغ : کمیته نشریات

 تومان   000/601/1باربری  سقف نشریات 

از نمایندگان بین گروه خواهشمندم درخواست نشریات خود را قبل از برگزاری جلسه به 

 . پیامک کنند 09357201984شماره 

 : کمیته چیپ و سکه

تومان،  000/60عدد سکه به مبلغ به  30تعداد  -تومان 800/289عدد به مبلغ  966موجودی چیپ 

 تومان  500/53فروش چیپ   -تومان 900/109: هزار تومان خرید چیپ 200وجه نقد 

از نمایندگان بین گروه خواهشمندم درخواست چیپ و سکه خود را قبل از برگزاری جلسه به 

 . پیامک ارسال کنید 09357454738شماره 

 : کمیته سایت و آدرس ها

 . این کمیته آمار مختصری ارائه کرد که در سایت موجود است

 . دهزار تومان برای ایجاد وبالگ جدید به کمیته اهداء ش 000/20مبلغ 

 .در اختیار کمیته قرار خواهد گرفت PDFگزارش هیئت نمایندگان به صورت 
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 : کمیته کارگاه ها

گروه صداقت، درخواست تشکیل کمیته کارگاهی با . به شکرانه خدا این کمیته مشکل خاصی ندارد

موضوع تمایل به خدمت گروه همت، یک جلسه متمرکز با موضوع نقش یک عضو در سطح ناحیه 

 . اردرا د

 . گروه به سوی نور مالثانی تشکیل جلسه ای با موضوع نحوه صحیح خدمت را دارند

 : خزانه دار کل

 . از گروه ها درخواست می شود مبالغی پول خرد برای تسهیل امور همراه داشته باشند

 نشاط دزفول آقایان  -

 000/110مبلغ اهدائی . گروه مشکل خود را نداشتن مکان سرپوشیده عنوان کرد

 همت اهواز آقایان  -تومان  

گروه مشکل خود را حمایت نکردن اعضاء قدیمی و همچنین نداشتن پمفلت آدرس جلسات جهت 

 . تازه واردین عنوان کرد

 .گروه درخواست برگزاری کمیته کارگاه متمرکز با موضوع نقش یک عضو در سطح ناحیه را دارد

 تومان  000/50مبلغ اهدائی 

 مشکل خاصی ندارد : سالمت سربندر -

 000/130/2با حمایت اعضاء از سبد سنت هفتم یک عدد کولر دو تیکه به مبلغ : دستاورد گروه

 . تومان خریداری گردید

 تومان  500/34مبلغ اهدائی 

 : بسوی نور مالثانی -

 مبلغ اهدائی. گروه نیاز به جلسه کارگاهی با موضوع نحوه صحیح خدمت و جذب تازه واردین دارد

 ) مختلط(امید اهواز  -رد ندا

 700/64مبلغ اهدائی . گروه مشکل خاصی ندارد و از کمیته کارگاهی بابت خدمتشان تشکر می کند

 ) مختلط(آرامش اهواز  -تومان 
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در پمفلت گرداننده نهمین ابزار بهبودی . گروه درخواست کارگاه با موضوع تمایل به خدمت را دارد

 .که در نشریات برنامه ریزی قید گردیده است و باید اصالح شود اقدام و عمل ذکر شده در صورتی

 تومان 400/16مبلغ اهدائی 

 : کمیته رابط شورا 

 9رابط از  12خدمتگزار و  12با حضور  7/3/95یکصد و یکمین جلسه شورای ایران در تاریخ ) 1

فارسی طبق فیش اداری انتخاب شد  OAدر این جلسه شهرام برای ثبت لوگو . ناحیه حضور بهم رساندند

 . آدرس ها توسط رابط به سایت ارسال می شود) 2

 هد شد ، خوا"هیچ کمکی از خارج دریافت نمی کند"ویرایش جدید پمفلت سنت هفتم قبل از چاپ طبق ) 3

) 5.و غیرحضوری آموزش داده شود  PDFهماهنگی کارگاه کل با کمیته کارگاهی نواحی بصورت ) 4

با رای وجدان گروه سارینا خدمت کمیته ترجمه ) 6وب سایت تصفیه حساب شد  7/3/95خ در تاری

 . برگزار خواهد شد 1/5/95جلسه آتی شورا در تاریخ ) 7نشریات را به عهده گرفت 

گزارش گروه ها 

 صداقت اهواز  -

ا اهی بهمچنین درخواست کمیته کارگ. گروه مشکل خود را نداشتن نماینده بین گروه عنوان کرد

 تومان   800/108مبلغ اهدائی . موضوع تمایل به خدمت را دارند

 تومان  84000مبلغ اهدائی . گروه مشکل خاصی ندارد: زیتون اهواز -

 تومان   000/30مبلغ اهدائی . گروه مشکل مکان دارد: طلوع سبز دزفول -

 :  آوای بهبودی خرمشهر -

مبلغ اهدائی . تازه وارد توسط گروه عنوان کردگروه مشکل خود را نداشتن تازه وارد و عدم جذب 

 تومان   000/40
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به مدت یکماه انتقال  09167329640و تلفن خانم ها به نهایه  09167329639تلفن آقایان به قاسم 

 . یافت

ا این جلسه ب . اساسنامه هر جلسه نیم ساعت وقت در شروع جلسات بگذاریمبرای : دستور کار ماه آینده

 .پایان یافت 30/12خواندن دعای آرامش در ساعت 

 علیرضا   نمنشی جلسات هیأت نمایندگا

 


