
 به نام خدا                                                                 

 اصفهان  ناحیه  SAهیئت نمایندگان                                                

 و سنت های دوازده گانه آغاز شد خواندن دعای قدم سوم با  02/1401/ 02هع جمجلسه هیئت نمایندگان در روز 

            
            

            
            
            

 نام گروه  روز
نام نماینده و علی  

 بدل
 نام گروه روز آخر  اول  مبلغ ت تازه وارد 

نام نماینده و  
 علی بدل 

تازه  
 آخر  اول  مبلغ وارد

دوشنبه  -هشن
 چهارشنبه

آرامش حرکت  
 صبح زورخانه 

 ح غ 1122000  مرتضی -مهدی 
 دوشنبه
 جمعه

امید 
 فوالدشهر

 جلیل
 عیسی

 ح     ح 400000 3

 یکشنه  غ غ    یزدانشهر چهارشنبه
فوالدشهر 

 ح     ح   پریا بانوان

سه شنبه  
 وجمعه

مسیر بهبودی 
 شهر کرد

 ح ح   عبدهللا
شنبه  

دوشنبه 
 چهارشنبه 

تسلیم  
 ح     ح 500000 3 محمد  شهرکرد

همه روزه غیر 
 از دوشنبه

حرکت صبح ام  
 البنین 

 غ ح 394000 7        احمد-رضا
دوشنبه 

 چهارشنبه
 غ    غ   سعید شب زدگان 

سه  -شنبه
 شنبه

هوشیاری نجف  
 آباد 

 سه شنبه ح ح 800000 3 الیاس -علی
اتحاد ام  

 غ    غ   عبدهللا  البنین 

 چهارشنبه
بینش خمینی  

 شهر 
 چهار شنبه ح ح 100000  جواد

رهایی  
 غ    غ    لردگان

دوشنبه -شنبه
 چهارشنبه

طلوع عصر 
 زورخانه 

 پنج شنبه  غ غ 300000 6 محمد -محسن 
صداقت  
 قهدریجان 

 ح     غ 246500 5 حامد - اصغر

یک شنبه بعد  
 از ظهر

 جمعه ح غ 134000 2 محمد-محمد نیایش ام البنین 
هوشیاری  

 جالالن
 غ    ح   

 جمعه ح ح 50000  زری  مهربانی بانوان دوشنبه 
وحدت 

 ح     ح 300000  میالد زرین شهر

جمعه 
 چهارشنبه

 شنبه غ ح 450000  محمود-یمان سل رهایی خورزوق
آمین ام  
 البنین 

   ح ح   مهران 

یک شنبه پنج  
 شنبه

 هر روز ح   ح 100000 2        مصطفی آزادی شهرضا 
ظهر ام  
 البنین 

 ح ح 2001000 7 حسین

یک شنبه 
 عصر

 چهارشنبه  ح غ 150000  ایمان        آزادی عاشق آباد 
فوالدشهر 

 ح ح    همدلی 

 جمعه
رهایی صبح  

 نجف آباد 
 جمعه ح ح 299000  بهنام -علیرضا 

مسیربهبود 
 ی شهرکرد

 ح ح 228000  هادی 

 جمعه  
حرکت صبح  

 مارچین 
 یکشنبه ح   ح   اصغر 

-وارستگان
 پیربکران 

 ح ح 170000 2 حمید -امیر

 یکشنبه
عشق بدون  
مرزشهرک  

 قددس 

 ح ح   محمد
 جمعه

 دوشنبه 
رهایی  
 گلپایگان 

 ح ح    228000  هادی 

 ح غ 90000  حمید -محمد  دوشنبه ح ح   قاسم  مارچین  پنج شنبه 

   پنجشنبه
آرامش صبح  

 فوالد شهر
 پنجشنبه  ح ح 150000 1 علمدار -ضار

آرامش  
 بانوان

 ح ح 103000 1 پری-سولماز

 چهارشنبه
کلیشاد بعد از  

 ظهر
 شنبه سه  ح ح 40000  هادی -احسان

 خدمت
 کهندژ 

- سیاوش
 مجید

 ح      ح   60000 1

 ح ح 37000 2 سعید -ایمان باور ام البنین پنج شنبه 
 یکشنبه 
 جمعه

هوشیاری  
 الیگودرز

 غ غ   

شنبه  یک
 جمعه-شنبه

 ح ح 440000 2 مهدی-حسین ایثار هفتون 
چهارشنبه  

 هاودوشنبه ها  

آزادی  
 چمران

 ح ح 379500  شهرام

 ه دوشنب   ح ح 200000  علی توفیق زفره  سه شنبه 
نشاط  

اراضی  
 مبارکه 

- امیر حسین 
 ح ح 20000 2 غالم

-دوشنبه-شنبه
- چهارشنبه

 جمعه
 ح ح 150000  صادق  درخشان

سه 
 شنبه

 ح ح 30000 2 نصرهللا  دهاقان

 یکشنبه
شهرک قدس 

 دستگرد
 غ غ   امیر-محمد

-شنبه
 نبه چهارش

شب ام  
 البنین 

 غ غ   

 چهارشنبه ح ح   صالح  مارچین  پنج شنبه 
آزادی  
 وازیچه 

-علیرضا
 طیب

 ح ح 75000 

 کلیشاد  چهارشنبه ح ح   رسول  دهنو پنج شنبه 
احسان 
 .مجتبی 

 ح ح 20000 

              

  حضور غیاب نمایندگان بین

 گروهی



            
            
            

 

 

 مشکالت گروهها بررسی شد وتجربیات توسط اعضا انجمن داده شد. :بررسی مشکالت گروهها وتجربیات

 :گزارش کمیته ها

 گزارش کتبی ارائه نمود. :د(گزارش کمیته  چیپ واموال)محم

 212500فروش ماه گذشته20000فروش بنر وچیپ مازاد 1031000وجه نقد 

 د.موگزارش کتبی ارائه نگزارش کمیته وب سایت )محمد(:

گوگل توسط مخاطبان معتادان  کلید واژه مرتبط با سرچ های 29گیگا بایت.مشخص کردن 2ارتقائ فضای داخلی سایت

 1867000مانده2000000جنسی گمنام.تنخواه

 . گزارش کتبی ارئه نمود:گزارش کمیته اطالع رسانی)احسان(

 و منحل شده   تلفنی با یکی دو گروه .ارسال کتاب به مسئولین کلینیک پارس.مکالمه5.بررسی ایده هادر راستای سنت 

 مقابل اعتیاد جنسی.  دونفر مشاور خانواده در راستای معرفی برنامه وکارایی در ارتباط با .بازگشایی مجدد جلسات

 

 گزارش کتبی ارائه نکرد.  :کمیته کارگاهها)امیر (

 تنخواه. 400000گاه داشتندانجام نشده. ار چند گروه تقاضای ک 

 آخر اول همراه نام خدمتگذاران آخر اول همراه نام خدمتگذاران 

 09132377429 احسان  کمیته اطالع رسانی ح ح     09132214211 جواد گرداننده

 

 ح ح

 ح ح     09129539938 امیر کمیته کارگاه  ح ح 09131658627 محمد  نایب گرداننده 

 ح ح     09131657945 محمد  کمیته وب سایت ح ح     09121755825 حجت خزانه دار 

جلسات  کمیته آدرس ح ح 09133105189 یوسف منشی    
 آفایان

 09927992218 رسول

 
 
 

 ح ح    

 ح ح     09134118085 مهدی  کمیته نشریات ح ح 09131282232 سعید رابط یک شورا 

 09137821094 عل رابط دو شورا 

 

 ح ح 09132333221 محمد  کمیته اموال و چیپ ح غ   

کمیته بیمارستانها  
 وزندانها

 09135107647 رضا

 
 
 
 
 
 
 
 

 ح ح 09352300551 قاسم مسئول پذیرایی  غ غ   

کمیته آدرس جلسات  
 بانوان 

 فرزانه
 

      غ غ 09136830799



 انصراف داده نیاز به خدمتگذار داریم. )رضا(:کمیته اچ اند آی

 گزارش کتبی ارائه نمود.جلسات)رسول(:کمیته آدرس  

 بصورت پیامک در فضای مجازی.170تماس تلفنی و150پاسخگویی

 نفر تازه وارد 96

 .فرستادن یک نفر بانو به کمیته حمایت از بانوان جهت شرکت در جلسات. 

 تومان 145000کل هزینه.آدرس جلسات بروز شده وبصورت فایل پی دی اف28/01/1401درتاریخ

 گزارش کتبی ارائه نمود.:(محمدگزارش کمیته چیپ واموال)

 .هزار تومان20000.فروش بنر وچیپ مازاد تومان212500هزار تومان.فروش چیپ 1031000وجه نقد

 گزارش کتبی ارائه نمود.:گزارش کمیته نشریات)مهدی(

 میلیون تومان.8000000سقف کل نشریات 

 ارائه نکرد. گزارش کتبی :شورا)سعید(1گزارش رابط

 تشکیل شده ویدئو کنفرانس13/12/1400درتاریخ

 درصد افزایش پیداکند 50درصد افزایش و کم فروش30.نشریات پرفروش

 کمیته خوب تنخواه گرفته.1000000.نشریات به روز فروخته شود.

 تنخواه گرفته 4000000کمیته سایت

 هزار تومان. 400000.تنخواه برای رفتن به شورا

  .غایب بودا(:)پری2رابط گزارش

 : پیشنهادات ومعوقات

 دقیقه کارگاه آموزش خدمت نماینده بر گزار شود. 15در آنتراک    پیشنهاد شد کمیته شهری  تاسیس بشود.

 پیشنهاد برای چاپ کلی آدرس جلسات باشد یا نباشد. 

 گزارش خزانه: 

 هزار  15674000جمع کل خزانه

 هزار تومان. 40000پذیرایی

 هزار تومان 190000نشریاتکمیته 

 هزار تومان. 1200000.کمیته آدرس جلسات 

 هزار تومان. 1673000کمیته سایت



 هزار تومان 400000کمیته کارگاهها

 هزار تومان250000.اجاره مکان

 هزار تومان32000.هزینه ماسک

 هزار تومان 75000کپی  

 هزار تومان ۸۰۰۰۰۰رابطین شورا

 .میلیون تومان 9000000.اعانه شورا 

 هزار تومان. 2014000مانده خزانه

 برگزار میگردد.06/03/1401جلسه بعدی هیئت نمایندگان در تاریخ

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


