
 به نام خدا

 اصفهان  ناحیه  SAهیئت نمایندگان 

 و سنت های دوازده گانه آغاز شد خواندن دعای قدم سوم با     11/1400/ 01هع 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 

  مرتضی -مهدی 
    

1300000 
 ح ح

 دوشنبه
 جمعه

امید 
 ح ح 15000 2 جلیل فوالدشهر

 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 100000  محمد  شهرکرد

همه روزه غیر 
 از دوشنبه

حرکت صبح ام  
 البنین 

 ح ح 2200000 2 رضا-محسن
دوشنبه 

 چهارشنبه
 غ غ 150000  سعید شب زدگان 

سه  -شنبه
 شنبه

هوشیاری نجف  
 آباد 

 سه شنبه ح ح 464000 2 علی
اتحاد ام  

 ح ح   عبدهللا  البنین 

 چهارشنبه
بینش خمینی  

 شهر 
 چهار شنبه ح ح 10000  جواد

رهایی  
 لردگان

 غ غ   

دوشنبه -شنبه
 چهارشنبه

طلوع عصر 
 زورخانه 

 پنج شنبه  ح ح 120000  مجید
صداقت  
 قهدریجان 

 ح ح 200000 5 علیرضا -اصغر

یک شنبه بعد  
 از ظهر

 جمعه ح ح 180000  محمد نیایش ام البنین 
هوشیاری  

 جالالن
 غ غ   

 جمعه ح ح  3 زری  مهربانی بانوان دوشنبه 
وحدت 

 ح ح 60000 1 محمدرضا  زرین شهر

جمعه 
 چهارشنبه

 شنبه ح ح 40000  سلمان رهایی خورزوق
آمین ام  
 البنین 

-محمدرضا
 داوود 

 ح ح 300000 1

یک شنبه پنج  
 شنبه

 هر روز ح ح 50000 1 یدهللا -مصطفی آزادی شهرضا 
ام  ظهر 

 البنین 
 ح ح 1250000 6 صالح 

یک شنبه 
 عصر

 چهارشنبه  ح ح 100000 1 شیرزاد آزادی عاشق آباد 
فوالدشهر 

 غ غ    همدلی 

 جمعه
رهایی صبح  

 نجف آباد 
پنج  ح ح 62000  بهنام -علیرضا 

 شنبه

مسیربهبود 
 ی شهرکرد

 ح ح   

 جمعه  
حرکت صبح  

 مارچین 
 یکشنبه غ غ   

-وارستگان
 پیربکران 

 ح ح 56000 1 امیر 

 یکشنبه
عشق بدون  
مرزشهرک  

 قددس 

 ح ح   محمد
 جمعه

 دوشنبه 
رهایی  
 گلپایگان 

 ح ح 200000 1 هادی 

حرکت صبح  دوشنبه ح ح   قاسم  مارچین  پنج شنبه 
 ح ح 300000 1 حمید -محمد عاشق آباد)آمین( 

   پنجشنبه
آرامش صبح  

 فوالد شهر
 پنجشنبه  ح ح   علمدار -ضار

آرامش  
 بانوان

 ح ح   سولماز 

 چهارشنبه
کلیشاد بعد از  

 ظهر
 شنبه سه  غ غ 150000  مجتبی -احسان

 خدمت
 کهندژ 

- سیاوش
 محسن 

 ح     ح 30000 3

 ح ح 75000  ایمان باور ام البنین پنج شنبه 
 یکشنبه 
 جمعه

هوشیاری  
 الیگودرز

 غ غ   شهرام 

شنبه  یک
 جمعه-شنبه

 ح ح   احمدرضا  ایثار هفتون 
چهارشنبه  

 هاودوشنبه ها  

آزادی  
 چمران

 ح ح   شهرام

 دوشنبه    ح ح 400000 2 علی -رضا توفیق زفره  سه شنبه 
نشاط  

اراضی  
 مبارکه 

 ح ح 100000 1 مهرداد

-دوشنبه-شنبه
- چهارشنبه

 جمعه
 ح ح 50000  صادق  درخشان

سه 
 شنبه

 ح ح   حمید دهاقان

 یکشنبه
شهرک قدس 

 دستگرد
-شنبه ح ح 30000  محمد

 نبه چهارش

شب ام  
 البنین 

 غ غ   

 چهارشنبه غ غ    مارچین  پنج شنبه 
آزادی  
 وازیچه 

 ح ح 10000 2 علیرضا

              

حضور غیاب  

  نمایندگان بین

 گروهی



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

 

 

 

 مشکالت گروهها وتجربیات بررسی  

مشکالت گروهها بررسی شد وتجربیات توسط اعضا  

 انجمن داده شد. 

 : گزارش کمیته ها

گزارش کتبی  گزارش کمیته وب سایت )محمد(

 ارائه نکرد. 

پیشنهاد برای یک شماره تلفن برای پاسخگویی در  

 سایت قرار داده شود. 

 آخر اول همراه نام خدمتگذاران آخر اول همراه نام خدمتگذاران 

 09132377429 احسان  کمیته اطالع رسانی ح ح 09132214211 جواد گرداننده

 

 ح ح

 غ غ 09129539938 امیر کمیته کارگاه  ح ح 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  نشریاتکمیته  ح ح 09131282232 سعید رابط یک شورا 

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

کمیته بیمارستانها  
 وزندانها

 ح ح 09352300551 قاسم مسئول پذیرایی  غ غ 09131658627 محمد 

کمیته آدرس جلسات  
 بانوان 

 فرزانه
 

      ح ح 09136830799



 تنخواه برای محتوا سازی. 1000000درخواست

گزارش گزارش کمیته اطالع رسانی)احسان(

 . کتبی ارئه نمود

 شب. 10:30الی 9جلسه تازه تاسیس فوالدشهر چهارشنبه ها

شب.ارتباط با کمیته اطالع  9الی7:30جلسه نبوی منش 

رسانی شورای منطقه.هماهنگی با اعضای تیران جهت  

برگزاری جلسات.اطالع رسانی در کلینک رز.ارتباط با  

 از وقوع جرم دادگستری اصفهان.  مسئولین پیشگیری 

 کمیته کارگاهها)امیر ( غایب بودند. 

 دوجلسه کارگاه برگزار گردید. 

 ندگاری. کارگاه توفیق زفره با موضوع راز ما

 پاکی مداوم.مشکل من چیست.معتاد جنسی کیست. 

تعادل در زندگی.جدیت در کارکرد برنامه.رضایت  

کامل.جلسه بصورت مرتب.  درونی. دیگر خواهی.صداقت 

راهنما  هوشیار.کارکرد درست قدم تراز روزانه.  

 خدمت.دعا ومراقبه.خدمت.رانما بودن. 

 کارگاه عصر زورخانه. 

 موضوع انجمن چطور به ما کمک میکند. 

 انجمن غیر انتفاعی مردم نهاد. 

 پر از تجربیات شخصی. 

 انجمن علت ومعتاد جنسی معلول. 

 جلسات بصورت رایگان. 

 ن برای تمام امور زندگی به من کمک میکند. انجم

 انجمن برنامه بهبودی ورهایی از اجبار جنسی. 

 انجمن دارای اصول ساده است. 

 



کمیته آدرس جلسات)آرش( گزارش کتبی  

 ارائه نمود. 

 گزارش کمیته چیپ واموال)مرضیه( 

 انصراف داده وبازوی ایشان گزارش کتبی ارائه نمود.

هزار تومان  600000هزار تومان وجه نقد269000چیپ فروش 

 هزار تومان. 30000هزینه

گزارش  گزارش کمیته نشریات)مهدی(

 کتبی ارائه نمود. 

 میلون تومان وکامل گردید. 8000000سقف نشریات 

گزارش کتبی شورا)سعید(1گزارش رابط

 ارائه نمود.

افزایش مدت خدمت  - 2موافقت با تشکیل هیئت امنا-1

 سال. 3به 2الملل ازرابط بین 

 موافقت با تهیه خط ماندگار برای انجمن. -3

 )پریا(. 2گزارشرابط

هزار تومان .تنخواه برای رفتن به  38000مخارج

 هزار تومان. 338000شورا

 پیشنهادات ومعوقات: 

انتخاب خدمتگذار برای کمیته اچ اند آی.کسی  

نبود اطالع رسانی شود برای جلسه بعدی هیئت  

ن محمد برای کمیته چیپ  نمایندگان.دوستما 

سال.شماره  2واموال انتخاب گردید با مقطع

 09132333221تماس



بهمن برگزار  15جشن وکارگاه در تاریخ 

 ملیون تنخوان برای جشن. 2میگردد. 

 پیشنهاد برای هزینه پذیرایی . 

 گزارش خزانه: 

 هزار تومان 8727000جمع کل خزانه 

 تنخواه: 

 هزار تومان. 600000شورا  2و 1رابط  

 هزار تومان. 250000منشی

 ملیون تومان. 1000000کمیته سایت 

 هزار تومان. 342500کمیته آدرس جلسات 

 هزار تومان. 40000کمیته نشریات 

 هزار تومان. 250000اجاره مکان 

 هزار تومان2500000هزینه جشن

 هزار تومان. 300000کمیته اطالع رسان 

 هزار تومان. 685000هزینه پذیرایی

 هزار تومان.30000هزینه ماسک 

 هزار تومان. 2612000اعانه شورا 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


