
 به نام خدا

 اصفهان  ناحیه  SAهیئت نمایندگان 

 و سنت های دوازده گانه آغاز شد خواندن دعای قدم سوم با 04/09/1401هجمع جلسه 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 

 ح ح 100000  جواد -حمید
 دوشنبه
 جمعه

امید 
 غ   غ   جلیل -امین فوالدشهر

 یکشنه  ح ح   بهزاد -مهدی بیداری نجف آباد  چهارشنبه
فوالدشهر 

 غ   غ   پریا بانوان

 ح ح 30000  حشمت آباد امید نهضت  سه شنبه  
شنبه  

دوشنبه 
 چهارشنبه 

تسلیم  
 شهرکرد

-مومح
 محمد 

 ح    ح 122000 

همه روزه غیر 
 از دوشنبه

حرکت صبح ام  
 البنین 

 ح ح 250000  صالح - رضا
دوشنبه 

 چهارشنبه
 غ   غ   سعید شب زدگان 

سه  -شنبه
 شنبه

هوشیاری نجف  
 آباد 

 سه شنبه ح ح 96000 1 علی
اتحاد ام  

 البنین 
 غ   غ   امیر

 چهارشنبه
بینش خمینی  

 شهر 
 ح غ 50000  ابراهیم     

و  یکشنبه
 چهارشنبه

رهایی  
 ح    ح  1 محمد-ناصر لردگان

دوشنبه -شنبه
 چهارشنبه

طلوع عصر 
 زورخانه 

 

 پنج شنبه  ح غ 400000 3 احمدرضا -محسن 
صداقت  
 قهدریجان 

 غ   غ   علیرضا -اصغر

یک شنبه بعد  
 از ظهر

 جمعه ح ح 300000 2 هادی -سعید نیایش ام البنین 
هوشیاری  

 جالالن
 غ   ح 50000  لی ع -احمد

 جمعه غ غ 50000  سولماز مهربانی بانوان دوشنبه 
وحدت 

 زرین شهر
- ابرهیم
 عیسی

 ح    ح 64000 

جمعه 
 چهارشنبه

 شنبه ح ح 45000  یمان سل رهایی خورزوق
آمین ام  
 البنین 

 غ   غ   عمران 

شنبه پنج  یک 
 شنبه

 هر روز غ  غ   قاسم -مصطفی آزادی شهرضا 
ظهر ام  
 البنین 

-حسین
 ح    ح 133000  ابوالفضل

یک شنبه 
 عصر

 چهارشنبه  ح ح 30000 1 اردالن -ایمان       آزادی عاشق آباد 
فوالدشهر 

 همدلی 
 -حسین 
 پرویز 

 ح    ح 150000 2

 جمعه
رهایی صبح  

 نجف آباد 
 جمعه ح ح  1      بهنام -اروح هللا 

  امید رهایی 
 شهرکرد

 غ غ 200000 1 هادی 

 جمعه  
حرکت صبح  

 مارچین 
 یکشنبه غ  غ   اصغر 

-وارستگان
 پیربکران 

 غ غ 100000 2 امید - ابراهیم

 یکشنبه
عشق بدون  
مرزشهرک  

 قددس 

 غ غ   هادی -محمد
 جمعه

 دوشنبه 
رهایی  
 گلپایگان 

 ح ح    137000 2 علی    

 غ غ   قاسم  مارچین  پنج شنبه 
-دوشنبه

- چهارشنبه
 پنجشنبه 

حرکت  
صبح  

 عاشق آباد 
 غ غ   مجید-حمید 

   پنجشنبه
آرامش صبح  

 فوالد شهر
 پنجشنبه  ح ح 48000  ضا ر

آرامش  
 بانوان

 ح ح  3 پری   

 چهارشنبه
کلیشاد بعد از  

 ظهر
 شنبه سه  غ غ   هادی -احسان

 خدمت
 کهندژ 

 غ    غ 50000  جواد-جیدم

 ح ح 432000  سعید باور ام البنین شنبه پنج 
 یکشنبه 
 جمعه

هوشیاری  
 الیگودرز

 ح غ 208000 3 جعفر-شهاب

شنبه  یک
 جمعه-شنبه

 ح غ 300000  مهدی-امیر ایثار هفتون 
چهارشنبه  

 هاودوشنبه ها  

آزادی  
 چمران

 ح ح 300000  شهرام

 ه دوشنب   غ غ 50000  علی -سعید توفیق زفره  سه شنبه 
نشاط  

اراضی  
 مبارکه 

 غ غ   امیر حسین 

-دوشنبه-شنبه
- چهارشنبه

 جمعه
 ح ح 350000   درخشان

سه 
 شنبه

رهایی  
 دهاقان

 ح ح 63000  کرامت 

 یکشنبه
شهرک قدس 

 دستگرد
 غ غ   امیر-محمد

-شنبه
 نبه چهارش

شب ام  
 البنین 

 ح غ   

 چهارشنبه غ غ   صالح  مارچین  پنج شنبه 
آزادی  
 وازیچه 

-مهدی 
 علی 

 غ غ  

 غ غ 100000  حسین کلیشاد  چهارشنبه غ غ   رسول  دهنو پنج شنبه 

 یکشنبه
آرامش شاهین  

 شهر 
 غ غ   فرهاد -سام

پنج 
 شنبه

- رهایی
 بروجن

- حسن
 مهدی 

 ح ح 100000 2

  حضور غیاب نمایندگان بین

 گروهی



            
    

 

 

 :بررسی مشکالت گروهها وتجربیات
 مشکالت گروهها بررسی شد وتجربیات توسط اعضا انجمن داده شد. 

 :گزارش کمیته ها

 .مودرائه نگزارش کتبی ا(:حامدکمیته وب سایت )گزارش 

درس جلسات  آوداستان اعضا.بروز رسانی ESSAYمجله جهانیو محتوا برای سایت اصفهان براساس نشریات 5تولید

خرید افزونه المنتو پرو  و المنت پک برای ارتقائ تمدید اجاره سالیانه هاست سایت. .پی دی اف.اضافه کردن لوکیشن

نماه در سایت چک کردن ایمیل سایت که  اسایت.اضافه کردن ویدیوی از خود امتحان بگیرید. درج گزارش آبقالب 

قرارداد  40000چاپ گزارش 258000زینه المنته 763000دریافتی نداشتیم.تمدید سالینه هاست 

 هزار تومان. 97000مانده3358000تنخواه2200000پیمانکار 

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

استان.نیاز به  حاقدام برای رایزنی جلسه در گلدشت.عدم تشکیل جلسه وقرار مالقات به علت بینظمی واغتشاشات موجود در سط

.کنسل شدن برخی فعالیتها  توسط یکی از اعضا بانواناصفهان هماهنگی بامسئول  بهزیستی .خدمتگذار بازو برای اطالع رسانی 

هزار چاپ گزارش 500000وعدم حمایت اعضا برای اطالع رسانی.تنخواه شتن مجوزوجلسات به علت ندا

 هزار تومان.445000مانده45000

 

 مود.نگزارش کتبی ارائه :( یوسفکمیته کارگاهها)

نتیجه  دو کارگاه برگزار شد با موضوع نحوه صحیح بیان احساسات با اطرافیان. با به چالش کشیدن مشکل و شناخت و راه حل و 

گیری برگزار شد. و جلسه دوم کارگاه سراسری با موضوع من به عنوان یک عضو با تجربه چگونه رفتار کنم که برای دیگران  

در کارگاه سراسری بازی کارگاهی انجام شد ونتیجه گیری شد نحوه برگزارس جلسات با هم هماهنگ باشد و  امید وانگیزه باشم.

کارگاه با موضوع خدمت صادقانه و آسیب های خدمت ناصحیح صورت نمایش برگزار  هرکسی بافکر خودش تصمیم نگیرد. 

 آخر اول همراه نام خدمتگذاران آخر اول همراه نام خدمتگذاران 

 09135955527 رسول کمیته اطالع رسانی ح ح      09132374729 احسان  گرداننده

 

 ح غ

 ح ح     09133105198 یوسف کمیته کارگاه  ح ح   09131049211 حسین نایب گرداننده 

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

جلسات  کمیته آدرس ح ح 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 

 

 غ غ    09132333221 محمد  کمیته اموال و چیپ ح ح    

بیمارستانها  کمیته 
 وزندانها

 ح ح     09133601900 مهدی  مسئول پذیرایی  ح غ    09928362825 علی 

کمیته آدرس جلسات  
 بانوان 

 زری
 

      ح ح     09136830799



تایید وتبلیغ کردن چند مورد دیگر که به  گردید و نتیجه گیری شد .چند مورد  آن  مانند استفاده از تلفن همراه وخندیدن اعضا و

 ل نظر گردید.در آخر کارگاه پنل پرسش وپاسخ برگزار گردید وتباده جلسات آسیب میرساند.ک

 گزارش کتبی ارائه نکرد. :کمیته اچ اند آی

استان اصفهان.جلسه با دادستان کل   چند جلسه برگزار گردید. . جلسه با معاون دادستان امر به معروف ونهی از منکر 

سال سابقه  2استان آقای موسوی وجمعی از دوستان.جلسه با آقای رحیم زاده بابت مشارکت مردمی که دست کم باید 

لیت داشته باشید تا به بهزیستی معرفی شوید.جلسه با با معاونت پیشگیری استان اصفهان که چهار مجوز میدهند .  افع

 . زنان بد سرپرست واطفال بدون سرپرست )پدر ومادر(. یت جسمی لوازدواج وطالق.معل

 

 گزارش کتبی ارائه کرد. (:محسنکمیته آدرس جلسات)

نفر تازه  5تماس پیامکی.خواستار  آدرس جلسات حضوری بودند.تعداد15و تماس تلفنی56به پاسخگویی

 درس جلسات خانم ها ارجاع داده شد. آ تماس تلفنی خانم که به 1وارد..پاسخگوی 

آدرس جلسات در قالب پی دی اف بروز رسانی وبازیابی شد.ارتباط با آدرس جلسات کل   03/09/1401خدر تاری

 . وهمکاری در بروز رسانی آدرس جلسات

وهزینه 80000چاپ گزارشات وشارژتلفن همراه هزار 795000تماس با نمایندگان و بروز کردن آدرس جلسات.تنخواه

 . جلد150به تعداد  هزار تومان550000چاپ آدرس جلسات 

 .  نمودگزارش کتبی ارائه :کمیته آدرس جلسات بانوان

نفر جلسه حضوری و  5به جلسات مجازی پیوستند.  نفر تازه وارد 3نفر.11نفر.تعداد مزاحم10تعداد تازه واردین این ماه

  2با آدرس جلسات آقایان چاپ کردید. تنخواه قبل خرید بسته اینترنت  نفر بال تکلیف.چاپ گزارش بصورت مشترک2

 هزار تومان. 10000ماهه شد. تنخواه این ماه

 غایب بود. :(محمد)واموالگزارش کمیته چیپ 

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

 ملیون. 1000000موجودی6000000ملیون موجودی نشریات.فروش7000000

 . مودگزارش کتبی ارائه ن:()حسینشورا1گزارش رابط

سئوال در مورد نابینایان که باید خودشان جلسه یک جلسه بزنند.در مورد جوانان کرمانی که بصورت حضوری ومجازی انجام  

  شود.در مرد افزایش قیمت نشریات رای نیاورد.شورا نیاز به خدمتگذار دارد.شورا درخواست کارگاه با اعضا خارجی نموده

وبرای هر شهر جداگانه برگزار شود.کمیته ثبت موفق به ثبت نشده است .محمد به عنوان مسئول نشریات داخلی انتخاب گردیدبا 

 . 09131658627شماره

 مود.ه نزارش کتبی ارائگ(: عیل)2رابط گزارش

 وقات:ومع پیشنهاداتتصمیمات.
 یری شود.درموردکمیته ثبت رای گ

رای گیری شد کمیته ها ورابطین یک هفته قبل از برگزاری هیئت نمایندگان گزارشات خود را درگروههای مجازی بگذارند.رای  

 گیری شد کمیته اچ اند آی شماره ماندگار در ایتا بگذارد. 

 :خزانهگزارش 

 هزار تومان. 8760000خزانه



 :تنخواه

 هزار تومان. 250000منشی

 هزار تومان.600000پذیرایی

   هزار تومان.26000کمیته نشریات:

 هزار تومان۱۰۰۰۰کمیته آدرس جلسات  بانوان

 هزار تومان.310000هزینه متفرقه

 هزار تومان. 4500000کیته اچ اند آی

 

 هزار تومان.1800000سایتکمیته 

 .  هزار تومان350000اجاره مکان

 هزار تومان.30000ته آدرس جلسات یکم

 

 

 هزار تومان. 894000اعانه به شورا

 میگردد. برگزار1401/ 02/10ختاریجلسه بعدی هیئت نمایندگان در 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


	هیئت نمایندگان SA  ناحیه اصفهان
	جلسه هیئت نمایندگان در روز جمعه04/09/1401 باخواندن دعای قدم سوم و سنت های دوازده گانه آغاز شد
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