
 «بنام خدا»
با حضور  99/5/95صبح روز جمعه مورخ  03/9هشتاد و ششمین جلسه هیات نمایندگان خوزستان ساعت 

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

های دوازده گانه آغاز شد. ابتدا کادوسرای مادر طبقه اول واحد یک با خواندن دعای قدم سوّم و سنت 

 صورتجلسه ماه گذشته قرائت شد که مورد تایید حاضرین قرار گرفت.

 سپس به مدت نیم ساعت راجع به اساسنامه جدید گروه رأی وجدان گرفته شد.

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

 سبز ماهشهرراه  -آقایان: سالمت سربندر

 آرامش اهواز -امید اهواز -مختلط: به سوی نور مالثانی

 -ورارابط ش -نشریات -چیپ و سکه -کارگاه ها -علی البدل گرداننده -گرداننده -خدمت گزاران کمیته: منشی

 سایت و آدرس ها -خزانه دار کل

 گزارش کمیته ها:

وجه نقد  -تومان 333/63عدد سکه  03 -تومان 933/962عدد به مبلغ  390کمیته چیپ و سکه: موجودی 

 تومان 933/69فروش  -تومان 333/11خرید چیپ  -تومان 99133

تومان اعالم کرد. از نمایندگان بین گروه خواهشمند است  333/053این کمیته سقف چیپ و سکه خود را 

 ل کند.پیامک ارسا 39052151203درخواست چیپ و سکه خود را قبل از برگزاری جلسه به شماره 

 کمیته نشریات: -1

 تومان 333/136فروش  -تومان 333/631/1سقف نشریات 

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

 پیامک کنند. 39052931931

 گردید.تومان اضافه 933تومان و بروشور تبلیغات  633ضمناً دو پمفلت حفظ وزن سالم به مبلغ 

 

 

 



 کمیته کارگاه ها: -2

این کمیته به علت نامساعد بودن هوا و همچنین مسافرت اعضاء در مرداد ماه هیچگونه فعالیتی نداشت. این 

در روز چهارشنبه تحت عنوان تمایل به خدمت  13/6/95کمیته آمادگی خود را جهت تشکیل کارگاه در تاریخ 

 ها اعالم داشت. برای گروه آرامش )مختلط( و صداقت خانم

 کمیته سایت و آدرس ها: -3

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

 آدرس وبالگ جدید برای پرخوران خوزستان بشرح زیر می باشد.

oakhozestan.persianblog.ir 

 کمیته رابط شورا: -4

صبح در سرای خواجه نظام برگزار  9در ساعت  1/5/95ایران در تاریخ  OAیکصد و دومین جلسه شورای 

گردید. در این جلسه کمیته کارگاه ها درخواست نمود که خدمتگزاران کارگاه نواحی باوی در تماس و هماهنگ 

 باشند. و یک جلسه کارگاهی تحت عنوان، آموزش و هماهنگی به خدمتگزاران، آموزش و اطالعات بدهند.

نشریات عنوان نمود که پمفلت تعهدی برای امساک بنام پای بندی به پرهیز چاپ شده و دیگر تعهدی کمیته 

 برای امساک چاپ نمی شود.

کمیته سایت اعالم نمود که برای هر ناحیه  -1در این جلسه احسان به عنوان رابط فرامنطقه انتخاب شد.  -0

 0تا  1سبد هفتم بین  -5در آن فضا قرار دهد.  Wordایمیل ساخته شده و هر گروه گزارش خود را بصورت 

 دالر می باشد. 5دالر تا 

 اعالم نمود. 9این کمیته مشکل خود را نداشتن رابط 

 گزارش گروه ها:

غیر اصولی و یک جانبه از طرف گرداننده آوای بهبودی خرمشهر: این گروه مشکل خود را مشارکت های  -1

 333/93هدائی و دیگر اعضاء عنوان نمود. مبلغ ا

 تومان 333/31زیتون اهواز: این گروه مشکل خود را حمایت هر چه بیشتر اعضاء عنوان نمود. مبلغ اهدائی  -9

صداقت اهواز: گروه مشکل خود را نداشتن خدمتگزار اعالم کرد. همچنین درخواست کمیته کارگاهی با  -0

 انتوم 133/9اهدائی موضوع وظایف خدمتگزاران را دارد. مبلغ 

 تومان 333/13راه سبز ماهشهر: گروه مشکل خاصی ندارد. مبلغ اهدائی  -1



 تومان 333/93سالمت سربندر: گروه مشکل خاصی ندارد. مبلغ اهدائی  -5

 تومان. 333/09به سوی نور مالثانی: گروه مشکل خود را حمایت نکردن اعضاء اعالم نمود. مبلغ اهدائی  -6

 تومان. 153/02صی ندارد و مبلغ اهدائی امید اهواز: گروه مشکل خا -2

 آرامش اهواز: تفکیک خزانه صورت نگرفته و بدون مبلغ اهدائی تفکیک خزانه. -3

 مبلغ )تومان( شرح ردیف

 353/936 جمع کل خزانه 1

 333/93 اجاره مکان 9

 333/103 رابط شورا 0

 353/6 همایش 1

 333/93 شورا 5

 3 الباقی 6

 

 به مدت یک ماه انتقال یافت. 39162099613و تلفن خانم ها به آیدا  39162099609پیام تلفن آقایان به 

تشکیل می در حسینیه کاظمین  13/6/95ضمناً جلسه کارگاهی با موضوع تمایل به خدمت در روز چهارشنبه 

 گردد.

 96/6/95ر مورخه دستور کار ماه آینده: فراخوان خدمتی جهت همایش آبان ماه جلسه آتی هیأت نمایندگان د

 پایان یافت. 03/19این جلسه با خواندن دعای آرامش در ساعت  روز جمعه در زیتون اهواز برگزار می گردد.

 علیرضا منشی جلسات هیات نمایندگان

 

 


