
 به نام خدا                                                                 

 اصفهان  ناحیه  SAهیئت نمایندگان                                                

 و سنت های دوازده گانه آغاز شد خواندن دعای قدم سوم با03/1401/ 06هع 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 

 مرتضی_حمید 
 
 غ غ  

 دوشنبه
 جمعه

امید 
 فوالدشهر

 جلیل
 عیسی

 ح     ح 141000 2

 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     غ 170100 1 محمد  شهرکرد

همه روزه غیر 
 از دوشنبه

حرکت صبح ام  
 البنین 

 ح ح 2000000 8 احمد
دوشنبه 

 چهارشنبه
 ح ح   سعید شب زدگان 

سه  -شنبه
 شنبه

هوشیاری نجف  
 آباد 

 سه شنبه ح ح 1000000 1 الیاس -علی
اتحاد ام  

 ح ح   آرمان  البنین 

 چهارشنبه
بینش خمینی  

 شهر 
 چهار شنبه ح غ 100000 2 =ابراهیم جواد

آرامش  
 لردگان

- ناصر
 اصغر

 ح ح  

دوشنبه -شنبه
 چهارشنبه

طلوع عصر 
 زورخانه 

 پنج شنبه  غ غ   محمد -محسن 
صداقت  
 قهدریجان 

 ح     ح 72500 3 حامد - اصغر

یک شنبه بعد  
 از ظهر

 جمعه ح ح 2000  محمد-محمد نیایش ام البنین 
هوشیاری  

 جالالن
-احمد

 سیاوش 
 ح ح 41000 

 جمعه ح ح   زری  مهربانی بانوان دوشنبه 
وحدت 

 غ غ   میالد زرین شهر

جمعه 
 چهارشنبه

 شنبه ح ح 150000  یمان سل رهایی خورزوق
آمین ام  
 البنین 

   ح ح   مهران 

یک شنبه پنج  
 شنبه

 هر روز ح   ح 100000 3 مصطفی آزادی شهرضا 
ظهر ام  
 البنین 

 ح ح 735500 30 حسین

یک شنبه 
 عصر

 چهارشنبه  ح ح 10000  ایمان        آزادی عاشق آباد 
فوالدشهر 

 ح ح    همدلی 

 جمعه
رهایی صبح  

 نجف آباد 
 جمعه ح ح   بهنام -علیرضا 

  امید رهایی 
 شهرکرد

 ح ح   هادی 

 جمعه  
حرکت صبح  

 مارچین 
 یکشنبه غ غ   اصغر 

-وارستگان
 پیربکران 

 غ غ   حمید -امیر

 یکشنبه
عشق بدون  
مرزشهرک  

 قددس 

 ح ح   محمد
 جمعه

 دوشنبه 
رهایی  
 گلپایگان 

 ح ح    75000 1 هادی 

 دوشنبه غ غ   قاسم  مارچین  پنج شنبه 
حرکت  
صبح  

 عاشق آباد 
 ح ح 200000 1      مجید-حمید 

   پنجشنبه
آرامش صبح  

 فوالد شهر
 پنجشنبه  ح ح 230000  علمدار -ضار

آرامش  
 بانوان

 ح ح   پری-سولماز

 چهارشنبه
کلیشاد بعد از  

 ظهر
 شنبه سه  ح ح 150000  هادی -احسان

 خدمت
 کهندژ 

-محمد
 ابوالفضل

 ح      ح   50000 8

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

هوشیاری  
 الیگودرز

 ح ح 150000 5 شهاب 

شنبه  یک
 جمعه-شنبه

 ح ح 700000  مهدی-حسین ایثار هفتون 
چهارشنبه  

 هاودوشنبه ها  

آزادی  
 چمران

 ح ح 160000  شهرام

 ه دوشنب   ح ح 100000  علی توفیق زفره  سه شنبه 
نشاط  

اراضی  
 مبارکه 

 ح ح 20000  امیر حسین 

-دوشنبه-شنبه
- چهارشنبه

 جمعه
 ح ح 140000  صادق  درخشان

سه 
 شنبه

رهایی  
 دهاقان

 ح ح 25000 2 محسن

 یکشنبه
شهرک قدس 

 دستگرد
 غ غ   امیر-محمد

-شنبه
 نبه چهارش

شب ام  
 البنین 

 غ غ   

 چهارشنبه غ غ   صالح  مارچین  پنج شنبه 
آزادی  
 وازیچه 

-علیرضا
 طیب

 ح ح  

 ح ح 150000  احسان  کلیشاد  چهارشنبه غ غ   رسول  دهنو پنج شنبه 

 یکشنبه
آرامش شاهین  

 شهر 
 ح ح  5 پیمان 

پنج 
 شنبه

 رهایی
- حسن
 صالح

 ح ح 29000 5

              

  حضور غیاب نمایندگان بین

 گروهی



            
            
            
            
            
            

 

 

 : بررسی مشکالت گروهها وتجربیات

 اعضا انجمن داده شد. مشکالت گروهها بررسی شد وتجربیات توسط 

 :گزارش کمیته ها

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

 .تومان ماهیانه 3500000برای خدمات به سایت اصفهان با مبلغ 10/02/1401عقد قرارداد با سئوکاردرتاریخ

 هزار تومان. 250000خرید گواهینامه امنیتی برای جلوگیری از هک سایت به مبلغ

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

 .اطالع رسانی صدا سیماوجلسه موقت بروجن.هماهنگی جلسه جدید دراصفهان-اطالع رسانی حوزه علمیه زرین شهر 

تلویزیون  تمدید قرارداد جلسه بانوان فوالدشهر.تشکیل کارگروه با شورای منطقه وگزارشگر صدا سیما وکارگردان 

 بررسی تشکیل کمیته شهری.-برای اطالع رسانی

 

 گزارش کتبی ارائه کرد.  :کمیته کارگاهها)امیر (

 آخر اول همراه نام خدمتگذاران آخر اول همراه نام خدمتگذاران 

 09132377429 احسان  کمیته اطالع رسانی غ غ 09132214211 جواد گرداننده

 

 ح ح

 غ 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 ی عل رابط دو شورا 

 

 ح ح 09132333221 محمد  اموال و چیپکمیته  ح ح

کمیته بیمارستانها  
 وزندانها

 09133177008 حسین 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ح ح 09352300551 قاسم مسئول پذیرایی  غ غ   

کمیته آدرس جلسات  
 بانوان 

 فرزانه
 

      غ غ 09136830799



عدم حمایت جلسات ونبود خدمتگذار.برگزاری کارگاه در گروه   برگزای کارگاه در گروه تسلیم شهرکرد با موضوع

  مشارکت میدهد.ونشکستن گمنامی برای پاک ماندن اعضای گروه چه میتواند انجامگروه درخشان باموضوع 

 کارگاه قهدریجان با موضوع تاثیر نشریات در روند بهبودیاعضا.

 هزار تومان. 250000هزار ومانده400000هزار وموجودی150000.هزینه چاپ گزارش 

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

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

 جلسه عدم خورده شد. 3کمیته آدرس جلسات بانوان بدلیل غیبت 

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

 چیپها مشکل چاپ داشت به شورا باز گردانده شد. 

فروش اموال   هزار تومان40000هزار تومان.هزینه چاپ1450000هزار تومان خرید357500فروش چیپ 

 هزار تومان. 50000مازاد

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

فروش  500000نقد و1000000هزار و7500000دی نشریاتوموجمیلیون تومان.8000000سقف کل نشریات 

 نشریات. 

 ت کند. عدم خود اعالم نمود وماه بعد نمیتواند خدمگزارش کتبی ارائه نکرد. :شورا)سعید(1گزارش رابط

 گزارش کتبی ارائه نکرد. (:علی)2رابط گزارش

سالگی ایران که خالف سنت انجام شده به شورا برود وجواب  19گروه درخواست کردند درباره جشن

هزار تومان برگشت به هیئت.تمام خدمتگذاران شورا عوض شده.ماه آینده سایت خدمتگذار شورا به  200000بیاورد.

 اورد. ل شده ورای تهران منتق

 :ومعوقات پیشنهاداتتصمیمات.

 در ضمن بازو بانوان میتواند خدمت انجام دهد. گزار شود دقیقه کارگاه آموزش خدمت نماینده بر 15آنتراک  بعداز  

شورا واطالع رسان  1اچ اند آی و رابط   ماه آینده خدمتگذار به رای گذاشتن خرید یک گوشی اند روید برای بانوان..

 . میخواهیمبانو 

 

 :گزارش خزانه

 هزار تومان. 8718000جمع خزانه

 هزار تومان2014000مانده خزانه قبل

 تنخواه:

 هزار تومان. 250000منشی



 هزار تومان. 600000پذیرایی

 ن هزار توما200000کمیته نشریات

 هزار تومان. 500000کمیته آدرس جلسات

 هزار تومان 3750000کمیته سایت

 هزار تومان250000مکان.اجاره 

 هزارتومان 300000میته اطالع رسانیک 

 هزار تومان. 2868000مانده خزانه

 برگزار میگردد.03/04/1401اریخجلسه بعدی هیئت نمایندگان در ت

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


