
 به نام خدا                                                                 

 اصفهان  ناحیه  SAهیئت نمایندگان                                                

 و سنت های دوازده گانه آغاز شد خواندن دعای قدم سوم با 05/1401/ 07جمعهجلسه 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 

 جواد -حمید
 

 ح ح 600000 
 دوشنبه
 جمعه

امید 
 فوالدشهر

- امین
 عیسی

 ح     غ 150000 3

 یکشنه  غ غ    یزدانشهر چهارشنبه
فوالدشهر 

 غ    غ   پریا بانوان

سه شنبه  
 وجمعه

مسیر بهبودی 
 شهر کرد

 غ غ   عبدهللا
شنبه  

دوشنبه 
 چهارشنبه 

تسلیم  
 شهرکرد

-محمد
 عباس

 غ    غ  

همه روزه غیر 
 از دوشنبه

حرکت صبح ام  
 البنین 

 احمد-رضا
        

 ح ح 2100000 2
دوشنبه 

 چهارشنبه
 غ    غ   سعید شب زدگان 

سه  -شنبه
 شنبه

هوشیاری نجف  
 آباد 

 سه شنبه ح ح 50000 8 الیاس -علی
اتحاد ام  

 البنین 
 ح     ح  5 محمد-آرمان

 چهارشنبه
بینش خمینی  

 شهر 
 ابراهیم     

         

 چهار شنبه غ ح 15000 1
آرامش  
 لردگان

- ناصر
 اصغر

 غ    غ  

دوشنبه -شنبه
 چهارشنبه

طلوع عصر 
 زورخانه 

 پنج شنبه  ح غ 450000  محمد -محسن 
صداقت  
 قهدریجان 

 ح     ح 38000 3 حامد - اصغر

یک شنبه بعد  
 از ظهر

 جمعه ح غ 20000  داوود -محمد نیایش ام البنین 
هوشیاری  

 جالالن
 ح     ح 40000  لی ع -احمد

 جمعه ح ح  3 زری  بانوانمهربانی  دوشنبه 
وحدت 

 زرین شهر
محمد  -میالد 

 رضا
 ح     ح 20000 2

جمعه 
 چهارشنبه

 شنبه ح ح   یمان سل رهایی خورزوق
آمین ام  
 البنین 

-علیرضا
 داوود 

 غ      غ  

یک شنبه پنج  
 شنبه

 قاسم -مصطفی آزادی شهرضا 
       

2          
 هر روز ح   ح 170000

ظهر ام  
 البنین 

-حسین
 غ ح 120500 20 ابوالفضل

یک شنبه 
 عصر

 چهارشنبه  ح ح 100000  ایمان        آزادی عاشق آباد 
فوالدشهر 

 همدلی 
 غ غ   حسین-علی

 جمعه
رهایی صبح  

 نجف آباد 
 جمعه ح ح 128000  بهنام -علیرضا 

  امید رهایی 
 شهرکرد

 ح ح  1 محسن-هادی

 جمعه  
حرکت صبح  

 مارچین 
 یکشنبه غ  غ   اصغر 

-وارستگان
 پیربکران 

 ح ح 70000 2 حمید -امیر

 یکشنبه
عشق بدون  
مرزشهرک  

 قددس 

 ح ح 13000  هادی -محمد
 جمعه

 دوشنبه 
رهایی  
 گلپایگان 

 ح ح    100000 1 علی -هادی

 دوشنبه غ غ   قاسم  مارچین  پنج شنبه 
حرکت  
صبح  

 عاشق آباد 
 مجید-حمید 

     

2 
 ح ح 700000

   پنجشنبه
آرامش صبح  

 فوالد شهر
 پنجشنبه  غ غ   علمدار -ضار

آرامش  
 بانوان

 ح ح 61500  پری-سولماز

 چهارشنبه
کلیشاد بعد از  

 ظهر
 شنبه سه  ح غ   هادی -احسان

 خدمت
 کهندژ 

 غ ح   60000  عباس -محمد

 ح ح  3 سعید -ایمان باور ام البنین پنج شنبه 
 یکشنبه 
 جمعه

هوشیاری  
 الیگودرز

 ح ح 170000  جعفر-شهاب

شنبه  یک
 جمعه-شنبه

 ح ح 100000  مهدی-حسین ایثار هفتون 
چهارشنبه  

 هاودوشنبه ها  

آزادی  
 چمران

 ح ح 30000  شهرام

 ه دوشنب   ح ح 100000  علی -سعید توفیق زفره  سه شنبه 
نشاط  

اراضی  
 مبارکه 

 غ غ   امیر حسین 

-دوشنبه-شنبه
- چهارشنبه

 جمعه
 غ غ   مهدی-صادق  درخشان

سه 
 شنبه

رهایی  
 دهاقان

-محسن
 نصرهللا 

 ح غ 30000 1

 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 

 غ ح 50000  علیرضا

 کلیشاد  چهارشنبه غ غ   رسول  دهنو پنج شنبه 
- حسین
 رسول

 ح غ 26000 

 یکشنبه
شاهین  آرامش 

 شهر 
 ح غ   فرهاد -سام

پنج 
 شنبه

- رهایی
 بروجن

- حسن
 صالح

 ح ح 23500 2

              

حضور غیاب  

  نمایندگان بین

 گروهی



            
            
            
            
            
            

 

 

 : بررسی مشکالت گروهها وتجربیات

 مشکالت گروهها بررسی شد وتجربیات توسط اعضا انجمن داده شد. 

 : گزارش کمیته ها

 کرد. رائه نگزارش کتبی اگزارش کمیته وب سایت )محمد(:

به شرکت  سئو.فرستادن نشریات کتاب سفید و قدم درعمل  3500000پرداخت 

 از طرف خودم. 

قرار شد هزینه به این شرکت داده نشود وشرکت دیگر با هزینه کمتر  

جایگزین شود.محمد انصراف داد ولی در پایان جلسه بارای گروه به  

 خدمت ادامه داد. 

ارئه  گزارش کتبی :گزارش کمیته اطالع رسانی)احسان(

 کرد. ن

 تمدید قرارداد بانوان سه راه حکیم نظامی مسجد محمدی -1

 هماهنگی ودردست اقدام مسجد مارچین برای تشکیل جلسه. -2

 

 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      09364502896 حسن رابط یک شورا 

 09137821094 ی عل رابط دو شورا 

 

 ح ح 09132333221 محمد  کمیته اموال و چیپ ح ح    

کمیته بیمارستانها  
 وزندانها

 09133177008 حسین

 
 
 
 
 
 
 
 

 ح ح    09352300551 قاسم مسئول پذیرایی  ح ح    

کمیته آدرس جلسات  
 بانوان 

 فرزانه
 

      ح ح 09136830799



 گزارش کتبی ارائه کرد. :کمیته کارگاهها)امیر ( 

برگزاری جلسه آغچه ایها باموضوع خدمت وچگونگی خدمت.جلسه حرکت صبح  

ورود به انجمن برای تازه وارد.جلسه  زورخانه با موضوع مشکالت بدو 

 حرکت صبح ام البنین با موضوع مشارکت سالم ونا سالم. 

اطالع رسانی   بنا براین شدکارگاه سراسری برگزار شود وتاریخ ومکان

 شود. 

 کرده. گزارش کتبی ارائه  (:حسین) کمیته اچ اند آی

 یک جلسه در کمپ کوشک برگزار گردید. زدن نامه به زندان مرکزی. 

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

تماس فضای مجازی.آدرس جلسات در  30تماس تلفنی و40پاسخگویی

 بصورت فایل پی دی اف بروز رسانی شد. 06/05/1401تاریخ

 

 . گزارش کتبی ارائه نکردکمیته آدرس جلسات بانوان:

شدند.خرید گوشی به  نفر تازه وارد تماس گرفتند وبه جلسه هدایت  2

اینترنت وگارد وگالس گوشی  150000هزینه پست و50000و3850000مبلغ

 هزار تومان. 4050000جمعا

 

گزارش کتبی ارائه  :(محمدگزارش کمیته چیپ واموال) 

 نمود. 

بنابراین شد چیپهای خراب به رابطین داده شود. وبه شورا ببرند چیپ  

 جدید بگیرند. 

 هزار تومان. 3003000سقف چیپ

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

 نقدی.1000000ملیون و4000000میلیون وفروش نشریات7000000موجودی نشریات

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

  دراین ماه به شورا بروند  وگزارش کتبی بیاورند.هزینه

 هزارتومان. 400نفری

 

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

 شورا درتهران برگزار میگردد. 14/05/1401و13/05/1401درتاریخ



 جواب چیپهای خراب را بیاورد 

 : ومعوقات پیشنهاداتتصمیمات.

بنا شد در فضای مجازی اینستاگرام فعالیتی انجام نشود  

 ورای نیاورد. 

به شورا برود ورابطین جوابگو  ی خراب نشریات وچیپها 

 باشند. 

 :گزارش خزانه

 هزار تومان. 6564500خزانه

 تنخواه: 

 هزار تومان. 250000منشی

 هزار تومان. 600000پذیرایی

 هزار تومان. 50000کمیته چیپ واموال:

 هزار تومان. 50000کمیته نشریات:

 هزار تومان. 300000کمیته اطالع رسانی:

 بانوان ان توم هزار100000کمیته آدرس جلسات

 هزار تومان 950000کمیته سایت

 هزار تومان 250000.اجاره مکان

 . تومانملیون 2000000یته کارگاههامک 

 هزار تومان. 800000هزینه رابطین شورا:

 ملیون تومان. 1000000اعانه به شورا

 جلسه تازه تاسیس شاهین شهر. 150000هزار تومان و35000چاپ گزارش

 هزار تومان. 29500خزانهمانده 

 برگزار میگردد. 04/06/1401اریخجلسه بعدی هیئت نمایندگان در ت

 

 

 

 



                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


