
 به نام خدا                                                                 

 اصفهان  ناحیه  SAهیئت نمایندگان                                                

 و سنت های دوازده گانه آغاز شد خواندن دعای قدم سوم با 07/1401/ 01هجمع جلسه 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 ح 1300000  جواد -حمید
 دوشنبه
 جمعه

امید 
 ح     ح 140000 1 جلیل -امین فوالدشهر

 یکشنه  غ غ    یزدانشهر چهارشنبه
فوالدشهر 

 ح    غ   پریا بانوان

سه شنبه  
 وجمعه

مسیر بهبودی 
 شهر کرد

 غ غ   عبدهللا
شنبه  

دوشنبه 
 چهارشنبه 

تسلیم  
 ح    ح 215000 3 محمد  شهرکرد

همه روزه غیر 
 از دوشنبه

حرکت صبح ام  
 البنین 

 ح ح 2250000  صالح - رضا
دوشنبه 

 چهارشنبه
 ح     ح   سعید شب زدگان 

سه  -شنبه
 شنبه

هوشیاری نجف  
 آباد 

 سه شنبه ح ح 43000  الیاس -علی
اتحاد ام  

 البنین 
 ح     غ 140000  محمد

 چهارشنبه
بینش خمینی  

 شهر 
 یکشنبه ح ح 100000 1       مهرداد  -ابراهیم    

رهایی  
 لردگان

- ناصر
 اصغر

 ح     ح 20000 

دوشنبه -شنبه
 چهارشنبه

طلوع عصر 
 زورخانه 

 پنج شنبه  ح غ 700000  علی-محسن 
صداقت  
 قهدریجان 

 ح     ح 29000 3 علیرضا -اصغر

یک شنبه بعد  
 از ظهر

 جمعه ح غ   داوود -محمد نیایش ام البنین 
هوشیاری  

 جالالن
 ح     ح 90000  لی ع -احمد

 جمعه ح غ   زری  مهربانی بانوان دوشنبه 
وحدت 

 زرین شهر
محمد  -میالد 

 رضا
 ح     ح  

جمعه 
 چهارشنبه

 شنبه ح ح 125000  یمان سل رهایی خورزوق
آمین ام  
 البنین 

 ح     غ 100000  علیرضا

یک شنبه پنج  
 شنبه

 هر روز ح   ح 100000  قاسم -مصطفی آزادی شهرضا 
ظهر ام  
 البنین 

-حسین
 ح ح 100000  ابوالفضل

یک شنبه 
 عصر

 چهارشنبه  ح ح 40000  ایمان        عاشق آباد آزادی 
فوالدشهر 

 همدلی 
 -حسین 
 پرویز 

 ح ح 65000 

 جمعه
رهایی صبح  

 نجف آباد 
 جمعه ح ح 30000 1       بهنام -اروح هللا 

  امید رهایی 
 شهرکرد

 ح ح    50000 1 هادی 

 جمعه  
حرکت صبح  

 مارچین 
 یکشنبه ح   غ   اصغر 

-وارستگان
 پیربکران 

 ح ح 50000 2 ابراهیم -امیر

 یکشنبه
عشق بدون  
مرزشهرک  

 قددس 

 ح ح 22000  هادی -محمد
 جمعه

 دوشنبه 
رهایی  
 گلپایگان 

 ح ح    120000 3 علی    

 ح ح   قاسم  مارچین  پنج شنبه 
 -شنبه

 -دوشنبه
 چهارشنبه

حرکت  
صبح  

 عاشق آباد 
 ح غ 50000  مجید-حمید 

   پنجشنبه
صبح  آرامش 

 فوالد شهر
 پنجشنبه  ح ح 100000  ضا ر

آرامش  
 بانوان

 ح ح 95000 1 پری   

 چهارشنبه
کلیشاد بعد از  

 ظهر
 شنبه سه  ح ح   هادی -احسان

 خدمت
 کهندژ 

 ح      ح   50000  جواد-جیدم

 ح غ 100000  محمد-سعید باور ام البنین پنج شنبه 
 یکشنبه 
 جمعه

هوشیاری  
 الیگودرز

 ح ح 300000 4 جعفر-شهاب

شنبه  یک
 جمعه-شنبه

 ح غ 150000  مهدی-حسین ایثار هفتون 
چهارشنبه  

 هاودوشنبه ها  

آزادی  
 چمران

 ح ح 316000  شهرام

 ه دوشنب   ح ح 80000  علی -سعید توفیق زفره  سه شنبه 
نشاط  

اراضی  
 مبارکه 

 ح غ   امیر حسین 

-دوشنبه-شنبه
- چهارشنبه

 جمعه
 ح غ 140000  مهدی-صادق  درخشان

سه 
 شنبه

رهایی  
 دهاقان

-محسن
 نصرهللا 

 ح غ  

 یکشنبه
شهرک قدس 

 دستگرد
 ح غ   امیر-محمد

-شنبه
 نبه چهارش

شب ام  
 البنین 

 ح غ   

 چهارشنبه ح غ   صالح  مارچین  پنج شنبه 
آزادی  
 وازیچه 

-مهدی 
 علی 

 ح ح 50000 

 کلیشاد  چهارشنبه ح غ   رسول  دهنو پنج شنبه 
- حسین
 رسول

 ح ح 150000 

 یکشنبه
آرامش شاهین  

 شهر 
 ح غ   فرهاد -سام

پنج 
 شنبه

- رهایی
 بروجن

- حسن
 مهدی 

 ح ح 70000 

        ح ح   مهدی بیداری نجف آباد  چهارشنبه

  حضور غیاب نمایندگان بین

 گروهی



            
            
            
            
            
            

 

 

 : بررسی مشکالت گروهها وتجربیات

 مشکالت گروهها بررسی شد وتجربیات توسط اعضا انجمن داده شد. 

 :گزارش کمیته ها

 مود.رائه نگزارش کتبی ا(:حامدکمیته وب سایت )گزارش 

محتوای جدید لینک لوکیشن برای 5هزار تومان تولید 2500000سه ماهه با هزینه هرماه  قرارداد باشرکت سئوکار 

نشان وبلد و گوگل مپ برای مسیر یابی  آدرس جلسات وبه فایل پی دی اف اضافه شد.اصالح آدرس بروز اصالح  

میلون  2500000ملیون به پیمانکار با تخفیف.تنخواه2200000هزار توان 112000ینهمحتوای قلی سایت هز 

 هزار تومان. 188000مانده

 مود. گزارش کتبی ارئه ن:(رسولگزارش کمیته اطالع رسانی)

در   با موضوع اطالع رسانی برگزار گردید.برگزاری جلسه تازه تاسیس  1401/ 06/ 11ای درتاریخ کمیتهجلسه درون 

.ورایزنی برای جلسه روستای اراضی مبارکه تیران وکرون.نیاز به  نجف آباد وجلسه آتشگاه در مدرسه ییالقی

 هزار تومان.30000هزار تومان وتنخواه40000خدمتگذار آقا وبانووهزینه

 گزارش کتبی ارائه کرد. :( یوسفا)کمیته کارگاهه

باموضوعات نحوه برتر برگزار   12/06/1401ام البنین ونجف آباد10/06/1401تاریخجلسات کارگاهی در  برگزاری

 معتاد جنسی کیست وهشیاری جنسی چیست. شدن جلسات و

 آخر اول همراه نام خدمتگذاران آخر اول همراه نام خدمتگذاران 

 09135955527 رسول کمیته اطالع رسانی ح ح      09132374729 احسان  گرداننده

 

 ح ح

 ح ح     09133105198 یوسف کمیته کارگاه    09131049211 حسین نایب گرداننده 

 ح ح     09138127971 حامد  کمیته وب سایت ح ح     09129539938 امیر خزانه دار 

جلسات  کمیته آدرس غ غ 09131658627 محمد  منشی    
 آفایان

 09135113313 محسن

 

 ح ح    

 ح ح     09134118085 مهدی  کمیته نشریات ح ح      09137821094 علی  رابط یک شورا 

 09364502869 حسین رابط دو شورا 

 

 ح غ      09132333221 محمد  کمیته اموال و چیپ ح ح    

کمیته بیمارستانها  
 وزندانها

 ح ح 09133601900 مهدی  مسئول پذیرایی    09928362825 علی 

کمیته آدرس جلسات  
 بانوان 

 زری
 

      ح ح 09136830799



 :نداریم کمیته اچ اند آی

 گزارش کتبی ارائه کرد. (:محسنکمیته آدرس جلسات) 

تماس خواستار   15نفر خواستار آدرس جلسات حضوری و35تماس پیامکی.30تماس و35پاسخگویی

س تلفنی از طرف خانم ها  تما 5تماس واتس اپ خارج کشور. 2نفر تازه وارد 13جلسات مجازی.

در قالب پی دی اف بروز  28/06/1401وارجاع دادن به آدرس جلسات.فایل ادرس جلسات درتاریخ

 هزار تومان.815000مانده 60000هزینه 875000تنخواهرسانی شد. 

 . گزارش کتبی ارائه نکردکمیته آدرس جلسات بانوان:

شارج  10000اینترنت  50000هزار تومان 180000نفر حضوری تنخواه 1نفر از طریق سایت  7نفر تازه وارد  8

 هزار  بابت چاپ و طراحی برگه آدرس جلسات. 120000

 غایب بود. :(حمدمگزارش کمیته چیپ واموال)

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

 ملیون. 2000000موجودی2000000ملیون موجودی نشریات.فروش6000000

 گزارش کتبی ارائه نکرد. :()حسینشورا1گزارش رابط

در ارمنستان برگزار میگردد.کمیته  15/07/1401این ماه به شورا نرفتند.همسایه خوب انصراف داده.همایش درتاریخ 

ارائه میشود.درباره سنت اقدامی  ترجمه ارتباط حقیقی  را دارد ترجمه میکند وتمام شده وبه گروهها  

ارگاه سراسرس داده تا درایران برگزار  ملیون به حساب شورا واریز شدرابط  بین الممل درخواست ک4000000نشده.

 شود. 

 کرد. ه نگزارش کتبی ارائ(:علی)2رابط گزارش

 کارگاه سراسری آموزش آدرس جلسات برای آقایان وبانوان.01/07/1401درتاریخ

 :ومعوقات پیشنهاداتتصمیمات.

گرداننده  حسین بعنوان نایب .09928362825علی بعنوان مسئول کمیته اچ اند آی انتخاب گردید

 09131049211انتخاب گردید.

 :گزارش خزانه

 هزار تومان. 7445000خزانه

 تنخواه:

 هزار تومان. 250000منشی

 هزار تومان. 777000پذیرایی

 هزار تومان. 90000کمیته نشریات:



 هزار تومان. 300000کمیته اطالع رسانی

 میلون 2500000سایتکمیته 

 بابت دوماه. هزار تومان600000.اجاره مکان

 هزار تومان. 180000کمته آدرس جلسات بانوان

 هزار تومان. 200000کمیته کارگاهها

 . میلیون2748000اعانه به شورا

 میگردد.برگزار ۰۸/۱۴۰۱/ ۰۶یختار جلسه بعدی هیئت نمایندگان در 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


