
 به نام خدا

 اصفهان  ناحیه  SAهیئت نمایندگان 

 و سنت های دوازده گانه آغاز شد با خواندن دعای قدم سوم 03/10/1400عه  جمجلسه هیئت نمایندگان در روز 

            
            

            
            
            
            
            
            
            

 نام گروه  روز
نام نماینده و علی  

 بدل
 نام گروه روز آخر  اول  مبلغ ت تازه وارد 

نماینده و  نام 
 علی بدل 

تازه  
 آخر  اول  مبلغ وارد

دوشنبه  -هشن
 چهارشنبه

آرامش حرکت  
 صبح زورخانه 

 غ غ       مهدی
 دوشنبه
 جمعه

امید 
 ح     ح 20000 2 حسین فوالدشهر

 یکشنه  ح ح   حسین یزدانشهر چهارشنبه
فوالدشهر 

 ح     ح    بانوان

سه شنبه  
 وجمعه

 ح ح    وحدت شهرکرد
شنبه  

دوشنبه 
 چهارشنبه 

تسلیم  
 ح     ح 100000   شهرکرد

همه روزه غیر 
 از دوشنبه

حرکت صبح ام  
 البنین 

 ح ح   480000 1      رضا-محسن
شنبه 

دوشنبه 
 چهارشنبه

 ح     ح   سعید ام البنین 

سه  -شنبه
 شنبه

هوشیاری نجف  
 آباد 

 سه شنبه ح ح   100000  جعفر-علی
اتحاد ام  

 غ    غ   رسول البنین 

 چهارشنبه
بینش خمینی  

 شهر 
 چهار شنبه ح ح   16000  جواد -ابراهیم 

رهایی  
 لردگان

- صالح
 اصغر

 غ    غ  

دوشنبه -شنبه
 چهارشنبه

طلوع عصر 
 زورخانه 

 پنج شنبه  غ غ 30000  مجید
صداقت  
 قهدریجان 

 ح     ح 100000 5 الیاس -اصغر

یک شنبه بعد  
 از ظهر

 جمعه ح غ   محمد -محمد        نیایش ام البنین 
هوشیاری  

 جالالن
 ح     غ 16000 2 احمد

 جمعه غ غ   ملیحه مهربانی بانوان دوشنبه 
وحدت 

 زرین شهر
-مهدی

 محمدرضا 
 ح     ح 170000 2

جمعه 
 چهارشنبه

 شنبه غ ح   سلیمان رهایی خورزوق
آمین ام  
 البنین 

-محمدرضا
 داوود 

 ح غ 200000 1

یک شنبه پنج  
 شنبه

 هر روز ح   ح 105000  یدالته -علی آزادی شهرضا 
ظهر ام  
 البنین 

 ح ح 136800 3 محمد-صالح 

یک شنبه 
 عصر

 چهارشنبه  ح ح   شیرزاد آزادی عاشق آباد 
فوالدشهر 

 غ غ    همدلی 

 جمعه
رهایی صبح  

 نجف آباد 
پنج  ح ح   بهنام -علیرضا 

 شنبه

مسیربهبود 
 ی شهرکرد

-عبدهللا
 محسن 

 ح ح  

 جمعه  
حرکت صبح  

 مارچین 
 ح   ح  4 صفر- اصغر

جمعه وسه  

 شنبه
بینش  
 بروجن

 غ غ   مهدی 

 یکشنبه
عشق بدون  
مرزشهرک  

 قددس 

 غ غ   مرتضی 
 جمعه

 دوشنبه 
رهایی  
 گلپایگان 

 ح ح   150000 1 هادی 

حرکت صبح  دوشنبه ح ح 40000 2 حبیب  مارچین  پنج شنبه 
 ح غ 150000  حمید-محمد عاشق آباد)آمین( 

   پنجشنبه
آرامش صبح  

 فوالد شهر
 پنجشنبه  ح ح 80000  علمدار -رضا

آرامش  
 بانوان

 ح ح   سولماز 

 چهارشنبه
کلیشاد بعد از  

 ظهر
 شنبه سه  ح ح 100000  مجتبی -احسان

 خدمت
 کهندژ 

 غ      غ     سیاوش 

 ح ح 398500 2 احمدرضا -ایمان باور ام البنین پنج شنبه 
 یکشنبه 
 جمعه

هوشیاری  
 الیگودرز

 ح غ   شهرام 

شنبه  یک
 جمعه-شنبه

 ح ح 170000  حسین -محمدرضا ایثار هفتون 
چهارشنبه  

 هاودوشنبه ها  

آزادی  
 چمران

- بهروز

 مجید
 غ غ  

 دوشنبه    ح ح 30000  علی -رضا توفیق زفره  سه شنبه 
نشاط  

اراضی  
 مبارکه 

-مهرداد
 غ غ   ابراهیم 

-دوشنبه-شنبه
- چهارشنبه

 جمعه
 ح ح 30000  صادق       درخشان

سه 
 شنبه

 غ غ   حمید دهاقان

 یکشنبه
شهرک قدس 

 دستگرد
 ح ح 150000  محمد     

-شنبه
 نبه چهارش

شب ام  
 البنین 

 ح ح   سعید

        ح ح    مارچین  پنج شنبه 

              

  حضور غیاب نمایندگان بین

 گروهی



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

 

 

 بررسی مشکالت گروهها:

 مشکالت گروهها بررسی شد وچند تجربه تبادل نظر گردید. 

 گزارش کمیته ها: 

 میته اطالع رسانی)احسان(غایب بود. ک

 سایت )محمد(گزارش شفاهی ارائه نمود.کمیته وب 

 هزار تومان باید تصمیم گیری شود. 300هزینه لوکیشن جلسات

نفر آشنا با برنامه  3یک گزارش در سایت گذاشته شد.نیازبه یک نفر بازو برای سایت.و

 برای تهیه عکس ونوشته از کتابهای انجمن. 

 کمیته کارگاهها)امیر(گزارش کتبی ارائه نمود: 

 لسه کارگاهی در نجف آباد باموضوع جذب تازه وارد برگزاری ج

 آخر اول همراه نام خدمتگذاران آخر اول همراه نام خدمتگذاران 

 09132377429 احسان  کمیته اطالع رسانی ح ح      09132214211 جواد گرداننده

 

 غ غ

 ح ح     09129539938 امیر کمیته کارگاه  ح غ 09131658627 محمد  نائب گرداننده 

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

جلسات  کمیته آدرس ح ح 09133105189 یوسف منشی    
 آفایان

 ح ح     09136738696 آرش

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

 ح ح 09130331531 مرضیه کمیته اموال و چیپ ح غ    09133296526 پریا رابط دو شورا 

کمیته بیمارستانها  
 وزندانها

 ح غ 09352300551 قاسم مسئول پذیرایی  غ غ   09131658627 محمد 

کمیته آدرس جلسات  
 بانوان 

 فرزانه
 

      ح ح 09136830799



 برگزاری جلسه کارگاهی در جلسه آزادی پل چمران با موضوع حمایت نشدن جلسات. 

یک مکان تاالر در مرکز شهر برای برگزاری جلسه کارگاه سراسری با هزینه  

هزار تومان ارش  270000هزار تومان کارگر200000هزار تومان ورودی2800000

 .افزوده

 هزار تومان.4300000موجودی تنخواه

 : کمیته چیپ واموال)مرضیه(گزارش کتبی ارائه نمود

چاپ گزارش  60000هزار تومان.298500هزار تومان.موجودی188000فروش چیپ

 دوماه. 

 گردید. 3000000اضافه گردید و1000000سقف چیپ

 رسانی شود. انصراف کمیته چیپ واموال ونیاز به خدمتگذار جدید لطفا اطالع 

 کمیته آدرس جلسات)آرش(گزارش کتبی ارائه نمود. 

تغییرات آدرس جلسات در گروه وآتس آپ گذاشته شد. هر گروه که چند جلسه غیبت  

 داشته باشه از آدرس جلسات حذف میگردد. 

 کمیته نشریات )مهدی(گزارش شفاهی ارائه نمود. 

سقف نشریات  5771000.ملیون تومان8000000پیشنهاد اضافه کردن سقف نشریات به

 موجود. 

 گزارش شفاهی ارائه نمود. شورا)سعید(1رابط

.شرح وظایف هیئت امنا تصمیم گیری  19/09/1400در تاریخ  برگزاری ویدئو کنفرانس

در 11ورای آورد.رابط بین الملل برای خط ماندگار رای آورد.برگزاری شورا در برج

 قزوین. 

 .سال رای آورد3سال به 2رابط بین الملل از

 شورا)پریا(گزارشی نداشت. 2رابط

 

 تصمیات ومعوقات: 

کارگاه سراسری وهمایش هم زمان برگزار گردد ویوسف برای مسئول جشن  

 وهمایش انتخاب گردید.



تعداد جلساتی که نماینده دارند مشخص گرددوتعداد شرکت کننده هیئت  

 نمایندگان مشخص شود.رابطین شورا گزارش کتبی ارائه کنند. 

 خزانه دار)حجت(  گزارش

 هزار تومان.5173500جمع کل خزانه

 هزارتومان.250000تنخواه منشی

 هزار تومان. 2230000تنخواه نشریات

 هزارتومان.30000تنخواه چیپ اموال

 هزار تومان.53000آدرس جلسات تنخواه

 هزار تومان. 500000پذیرایی

 هزار تومان.250000اجاره مکان

 هزار تومان. 20000نمایندهچاپ گزارش 

 هزار تومان.1800000تنخواه جشن هیئت

 هزار تومان. 40500مانده خزانه

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


