
 به نام خدا

 اصفهان  ناحیه  SAهیئت نمایندگان 

 و سنت های دوازده گانه آغاز شد خواندن دعای قدم سوم با 02/10/1401هجمع 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 1700000  جواد -حمید
 دوشنبه
 جمعه

امید 
 ح ح 500000 3 جلیل -امین فوالدشهر

 یکشنه  ح ح   بهزاد -مهدی بیداری نجف آباد  چهارشنبه
فوالدشهر 

 ح ح   نگار بانوان

 ح ح 19000 2 حشمت نهضت آباد امید  سه شنبه  
شنبه  

دوشنبه 
 چهارشنبه 

تسلیم  
 شهرکرد

-مومح
 محمد 

 غ غ  

همه روزه غیر 
 از دوشنبه

حرکت صبح ام  
 البنین 

        ح ح 3800000  صالح - رضا

سه  -شنبه
 شنبه

هوشیاری نجف  
 آباد 

 سه شنبه ح ح 20000 5 عبدالرضا -علی
اتحاد ام  

 البنین 
 ح ح 240000 5 امیر

 چهارشنبه
بینش خمینی  

 شهر 
 ح غ 25000  ابراهیم     

و  یکشنبه
 چهارشنبه

رهایی  
 ح    ح 120000  محمد -محمد لردگان

دوشنبه -شنبه
 چهارشنبه

طلوع عصر 
 زورخانه 

 

 پنج شنبه  ح ح 500000  سیاوش-محسن 
صداقت  
 قهدریجان 

 غ ح 46300 5 علیرضا -اصغر

یک شنبه بعد  
 از ظهر

 جمعه ح ح 340000 2 هادی -سعید نیایش ام البنین 
هوشیاری  

 جالالن
 غ   غ 100000  لی ع -احمد

 جمعه ح ح 23000 3 زری  مهربانی بانوان دوشنبه 
وحدت 

 زرین شهر
- ابرهیم
 ابراهیم 

 ح    غ 40500 

جمعه 
 چهارشنبه

 شنبه غ ح 200000  یمان سل رهایی خورزوق
آمین ام  
 البنین 

 ح غ 59000  عمران 

یک شنبه پنج  
 شنبه

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

-حسین
 غ ح 101500  ابوالفضل

یک شنبه 
 عصر

 چهارشنبه  ح ح 90000 1 اردالن -ایمان       آزادی عاشق آباد 
فوالدشهر 

 همدلی 
 -حسین 
 پرویز 

 غ غ  

 جمعه
رهایی صبح  

 نجف آباد 
 جمعه ح ح 51000  بهنام -اروح هللا 

  رهایی امید 
 شهرکرد

 ح غ 268000  علی -هادی

 یکشنبه       
-وارستگان
 پیربکران 

 غ غ 100000  پوریا-امید 

       
 جمعه

 دوشنبه 
رهایی  
 گلپایگان 

 ح غ 140000  علی    

       
-دوشنبه

- چهارشنبه
 پنجشنبه 

حرکت  
صبح  

 عاشق آباد 
 ح ح 6300000  مجید-حمید 

   پنجشنبه
آرامش صبح  

 فوالد شهر
 پنجشنبه  ح غ 200000  ضا ر

آرامش  
 بانوان

 ح غ   پری   

 چهارشنبه
کلیشاد بعد از  

 ظهر
 شنبه سه  غ غ   هادی -احسان

 خدمت
 کهندژ 

 ح غ 25000  جواد-جیدم

 ح غ 43000  محمد باور ام البنین پنج شنبه 
 یکشنبه 
 جمعه

هوشیاری  
 الیگودرز

 ح غ   جعفر-شهاب

شنبه  یک
 جمعه-شنبه

 ح ح 58000  محمدرضا -مهدی ایثار هفتون 
چهارشنبه  

 هاودوشنبه ها  

آزادی  
 چمران

 ح ح 200000  جواد-شهرام

        غ ح 180000  علی -سعید توفیق زفره  سه شنبه 

-دوشنبه-شنبه
- چهارشنبه

 جمعه
 ح غ 160000   درخشان

سه 
 شنبه

رهایی  
 دهاقان

 ح ح 100000 1 نجیب هللا 

 یکشنبه
شهرک قدس 

 دستگرد
        غ غ   امیر-محمد

 چهارشنبه غ غ   صالح  مارچین  پنج شنبه 
آزادی  
 وازیچه 

-مهدی 
 علی 

 غ غ 50000 

 کلیشاد  چهارشنبه غ غ   رسول  دهنو پنج شنبه 
  -اسماعیل
 ابراهیم 

 غ غ 25000 

 یکشنبه
آرامش شاهین  

 شهر 
 غ غ   فرهاد -سام

پنج 
 شنبه

- رهایی
 بروجن

- نیحس
 مهدی 

 ح ح 30000 1

  حضور غیاب نمایندگان بین

 گروهی



            
    

 

 

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

 :گزارش کمیته ها

 .مودرائه نگزارش کتبی ا(:حامدگزارش کمیته وب سایت )

محتوای بهینه سازی شده برای سئو سایت )شامل مشارکت وتجربه اعضای قدیمی انجمن واعضای درحال   5تولید 

رسانی  آدرس جلسات وفایل پی دی اف طبق کمیته آدرس   زدر داخل زندان .اعضای بانوان و...(برو یبهبود

جلسات.استفاده از کلمات کلیدی در محتواها برای ارتقائ سئو.لینک وات س آپ آدرس جلسات با لینک نرم افزار ایتا 

در سایت.چک ایمیل و در پاسخ ارسال پمفلت  درج گزارش هیئت نمایندگان . به شماره کمیته اچ اند آی تغییر پیدا کرد

پرداخت به شرکت  50000تازه وارد و تلفن آدرس جلسات انجام شد.هزینه چاپ گزارش 

 هزار تومان. 47000مانده1879000تنخواه1800000پیمانکار 

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

 کاشان.گفتگو با هیئت امنا مینادشت برای باز گشایی جلسه. برگزاری جلسه تازه تاسیس در 

 جلسه با انجمن مردم نهاد

.هماهنگی جلسه حضوری با دکتر فرهادی مرکز اعتیادهای رفتاری در دانشگاه خوراسگان برای هفته اول دی 

 هزار تومان. 390000مانده 55000چاپ گزارشات445000ماه.تنخواه 

 

 مود.نکتبی ارائه گزارش :( یوسفکمیته کارگاهها)

باموضوع تاثیر خدمدت در روند بهبودی. چرا خدمت کنیم.دور شدن از  14/09/1401برگزاری کارگاه شهرکرد در تاریخ

 برای خدمت کردن باید سنت ها ومفاهیم خدماتی را کارکنم.  خودمحوری ونواقص.بهتر شدن روابط بادیگران.

 آخر اول همراه نام خدمتگذاران آخر اول همراه نام خدمتگذاران 

 09135955527 رسول کمیته اطالع رسانی ح ح      09132374729 احسان  گرداننده

 

 ح ح

 ح غ    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 غ ح 09131658627 محمد  منشی    
 آفایان

 09135113313 محسن

 

 ح ح    

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

 09364502869 حسین دو شورا رابط 

 

 ح ح     09132333221 محمد  کمیته اموال و چیپ ح ح    

کمیته بیمارستانها  
 وزندانها

 ح ح     09133601900 مهدی  مسئول پذیرایی  ح ح     09928362825 علی 

کمیته آدرس جلسات  
 بانوان 

 زری
 

      ح ح     09136830799



 ا در روند بهبودی. جلسه دوم در لردگان با موضوع اسفاده از ابزاره

سنت یکم. لیست اعمال خالف سنت یکم.خدمت اجباری دخالت در کار خدمتگذاران   وکارگاه در خمینی شهر با موضوع 

 مشارکت ناسالم وطوالنی سکوت اول تا آخر احترام متقابل . 

تردد نکردن در جلسات.. منافع مشترک:امنیت دادن به نظم دیگران. احترام به وجدان گروه واعضای گروه.پاکی وبهبودی   

 اعضا ورساندن پیام.گروه وفرد هردو مهم هستند.

 . مودگزارش کتبی ارائه ن:کمیته اچ اند آی

 جلسه داخل کمپ با جمعی از دوستان بهبودی.  3در ماه گذشته  

ع رسانی به پزشکان مشاور وتقدیم کردن آدرس وبروشور چند تماس با خط اطالع رسان ووصل شدن  سه مورد اطال

به جلسات پنج نفره تازه وارد و به واسطه جلسه داخل کمپ ترک اعتیاد جمع آوری شماره دوستان بهبودی جهت  

 تخاب گردید. دوستمان مرتضی برای بازو کمیته  اننفری باشند.  170کمک به اطالع رسان که حدود 

 

 . گزارش کتبی ارائه کرد(:محسنکمیته آدرس جلسات)

نفر خواستار جلسه مجازی  20نفر تازه وارد.3تعداد ازخط کمیته آدرس جلسات.پیامک 10وتلفن 40پاسخگویی به تعداد

 بصورت پیامک وتلفن. 

درس جلسات ایران و بروز رسانی  آبروز رسانی آدرس جلسات در قالب پی دی اف.در ارتباط بودن با مسئول کل 

 .آدرس جلسات

 لایر.900000لایر هزینه چاپ گزارش  وشارز اینترنت 4150000چاپ گزارش آدرس جلسات آقایان وبانوان. تنخواه 

 .  نمودگزارش کتبی ارائه :کمیته آدرس جلسات بانوان

 نفر جلسه حضوری.1نفر جلسات مجازی  1نفر. 2د تازه واردین این ماهتعدا

لایر  60000ماهه و2هزار لایر بابت شارژتلفن همراه. تنخواه این ماه یک بسته اینترنت 100000تنخواه ماه قبل 

 لایر شارژ. 100000و

 ارائه نکرد. گزارش کتبی :(محمد)واموالگزارش کمیته چیپ 

 سال موجود است. 10سکه تا مقطع 

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

 ملیون. 2000000موجودی4000000ملیون موجودی نشریات.فروش6000000

 . مودگزارش کتبی ارائه ن:()حسینشورا1گزارش رابط

 تجربه بگیرند.پیگیری چاپ چیپ.  اچ اند آی برای ارتباط با کمیته جهانی

 مود.ه نگزارش کتبی ارائ(: عیل)2رابط گزارش

 گزارش کتبی داخل گروه ایتا انجمن. 

 وقات:ومع پیشنهاداتتصمیمات.
 قرار شد جشن امسال برگزار شود و رای آورد.

 قرار شد کمیته ای به عنوان کمیته تفریحات وسر گرمی تشکیل شود که ماه آینده موکول شد. 



 :گزارش خزانه

 هزار تومان.11396800خزانه

 :تنخواه

 هزار تومان. 300000منشی

 هزار تومان.600000پذیرایی

   هزار تومان.40000کمیته نشریات:

 

 

 هزار تومان.425000کیته اچ اند آی

 هزار تومان. 120000کمیته کارگاها

 هزار تومان.2050000سایتکمیته 

 .  هزار تومان350000اجاره مکان

 هزار تومان. 60000  آقایان آدرس جلساتته یکم

 هزار تومان.90000کمیته آدرس جلسات بانوان

 هزار چاپ برگه خزانه.80000بابت  گروه جدید.و150000مبلغ

 تومان.  4000000اعانه به شورا

 تومان . 3131800مانده در خزانه

 میگردد. برگزار1401/ 07/11ختاریجلسه بعدی هیئت نمایندگان در 
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