
 خدماتی هفتکمیته روابط عمومی ناحیه  - های گمنامآدرس جلسات الکلی

 1401ماه  مرداد   مرکزیت کرج( –)استان قزوین، البرز، قم 
 

 گردد((گذاری اجتماعی برگزار میهای بهداشتی و فاصله))جلسات با رعایت پروتکل

 نام گروه آدرس روزها و ساعات برگزاری فرمت جلسه شماره نماینده گروه

 09390711587:   غالم

  09120167195آرمان : 
 مشارکت  -کتابخوانی 

 ( صبح 8 – 7 )  هر روز ساعت

 ها و روزهای تعطیلجمعه

( 8  - 9:30) 

 کسری جنوبی -جهانشهر  –کرج 

 پشت پاسگاه داخل اتاق نگهبانی
 صبح کسری

 مشارکت  -کتابخوانی  09129427215قاسم : 

 هر روز هفته

 (20 -30 :21 ) 
 

 فضایخ ایرانی جنب _بنی نجار خ _ حیدرآباد کرج

 عباآل تن پنج یهحسین سبز
 ایمان حیدرآباد

 09372800338سهیل   :  

 0935490622سیروس   :   
 مشارکت  -کتابخوانی 

 چهارشنبه –دوشنبه –شنبه 

 (18 – 19:30 ) 

-کوثر فرهنگسرای-قند کارخانه چهارراه- کرج

 هاسَمن اتاق
 کوثر اتحاد

 09354771181مهدی : 

 09194633472:  احمد
 مشارکت  -کتابخوانی 

 جمعه -روزهای زوج 

  (20 - 21:30 ) 

-خیابان دوم شرقی-ارمر بلوا  - مهرشهر – کرج

 ورزشگاه ولیعصر
 آرامش مهرشهر

 09126876086:  جواد

 09213209296:  شهاب
 مشارکت  - کتابخوانی

 هفته روز هر

(15:30 - 17 ) 

 هرم بوستان ساماندهی - کیانمهر  – مهرشهر – کرج

 پارک نمازخانه –
 کیانمهر مهر

 مشارکت  -کتابخوانی  09351767380شقایق   :  
 پنجشنبه -شنبه سه

 (15 – 16:30 ) 

 فرهنگسرای-قند کارخانه چهارراه- کرج

 هاسَمن اتاق-کوثر
 بانوان طلوع

 مشارکت  - تابخوانیک   09309210302:    آرزو
 چهارشنبه -شنبه 

 (16 - 17:30 ) 

 –پارک ابن سینا  –خیابان بنی نجار  –حیدرآباد 

 داخل نماز خانه پارک
 اتحاد بانوان

 09393060677علیرضا : 

 09028402955مهدی  :  
 مشارکت  - کتابخوانی

     جمعه-شنبهسه -یکشنبه

(18-19:30 ) 
 چمران چمران پارک نمازخانه -چمران پارک-کرج

 09372918841:  کریم   

 09365266870حمیدرضا  : 
 مشارکت  - کتابخوانی

 هفته روز هر

 (20 - 21:30) 

 روبروی 6 و 5 یاسر بین- خرمدشت- کرج

 سوم طبقه حسینه داخل -تاالرمیرداماد
 خرمدشت امید

 09123673588:    حبیب

 09128605017:  میثم
 مشارکت  - کتابخوانی

 جمعه - زوج های روز

 (20 - 21:30 ) 

 هداش خیابان-جنوبی ولیعصر - کمالشهر - کرج

 - پارکینگ جنب - شهدا مدرسه به نرسیده -

 شهدا ورزشی سالن اول طبقه

 یاران

 09195531384:  حبیب

 09127104543: اسماعیل 
 مشارکت  - کتابخوانی

 چهارشنبه - دوشنبه - شنبه

 (30 :20  - 22 ) 

 پیست جنب- نبوت پارک- نبوت میدان- کرج

 اسکیت
 نبوت

 09129418427:  علی  

 09361290827احسان : 
 مشارکت  - کتابخوانی

 چهارشنبه - شنبه

 (15 - 16:30) 

 –بعد از نگین کوهستان – جاده آتیشگاه– کرج

 داخل نمازخانه –زاده پیرپیران امام
 آتیشگاه

 مشارکت  - کتابخوانی 09991440199جواد  : 
 روزهای فرد

  (20– 21:30) 

از بلوار ( بعد 555جاده مالرد ،خیابان سعدی )

راغب و آخرین کوچه  ، روبروی سرای محله ، 

 داخل زمین خالی ، حسینیه امام رضا

 سرآسیاب مطهری

 09120616181:  مسعود

 09366247441:  هادی
 مشارکت  - کتابخوانی

 هاچهارشنبه - هایکشنبه

 (18 – 19:30 ) 

 کمارلی متری بیست - مارلیک - فردیس - کرج

 نمازخانه داخل - پرنیان پارک - گلها میدان -
 گلها

 مشارکت  - کتابخوانی 09384552320اسماعیل : 
 روز های زوج

 (19 - 20:30 ) 

اندیشه، جنب پایانه اتوبوس  3کرج ابتدای فاز 

 رانی ، داخل نمازخانه پارک
 پارک شب اندیشه



 خدماتی هفتکمیته روابط عمومی ناحیه  - های گمنامآدرس جلسات الکلی

 1401ماه  مرداد   مرکزیت کرج( –)استان قزوین، البرز، قم 
 

 

 )) است الکل نوشیدن ترک به تمایل گمنام هایالکلی در عضویتی الزمه تنها ((

 حاصل فرمایید((ماس ها  تدر جلسات با تلفن نمایندگان گروهلطفا قبل از حضور )) 

 های روابط عمومی ناحیه هفت :لکانا

 https://chat.whatsapp.com/L5oXsbxgTlKGqOQ6XYm5w3   کانال یک

  https://chat.whatsapp.com/CdoeVNiTqLtLtr37HxOC3f  کانال دوم

  https://chat.whatsapp.com/CzyfFk7iMr31gsj9igdOi7  کانال سوم

: هفتخدماتی ناحیه  هایهای ماندگار کمیته تلفن  

https://WWW.IRANAA.ORG کمیته روابط عمومی ناحیه هفت :    09330212010                         سایت انجمن الکلیهای گمنام ایران 

  021-77574663تهران :            –های گمنام ایران دفتر مرکزی الکلی                     09330213010کمیته کارگاه آموزش ناحیه هفت :    

 026-32733069                                                                                                                 09330213050         : ناحیه هفت کمیته پیام رسانی 

 09330213020       :         ناحیه هفت  نشریات کمیته 

 نام گروه آدرس روزها و ساعات برگزاری فرمت جلسه شماره نماینده گروه

 مشارکت -کتابخوانی  09363135954: محسن 
 هاجمعه

 (18:30 - 20 ) 

بحر کانال  – 25و  23بین خیابان  –جعفریه –شهریار 

 درب طوسی رنگ-141پالک  –
 شهریار جعفریه

 09374002607:   امید 

 09120933929ضیا   :   
 مشارکت - کتابخوانی

 فرد روزهای

(18:30 – 20) 

 شنب-ولیعصر بلوار-آباد خادم-باغستان-شهریار

 پارک داخل اتاقک-اصلی نهم خیابان
 آباد خادم

 09373317402یوسف  : 

 09213981082علی  :  
 مشارکت - کتابخوانی

 هر روز هفته

 (19:30 - 21 ) 

 پارک- امام یادگار بلوار- رسالت چهارراه- نظرآباد

 استخرفجر جنب-ملت 

 نیروانا

 (بانوان-آقایان )

 : هماهنگی مسئول

 09354899509:  محمد
 مشارکت  - کتابخوانی

 هاشنبه

 (20:30 - 22) 

 –میدان شهید فالحی  –طالقان  –اتوبان کرج قزوین 

 داخل کانکس –انتهای کوچه 
 آرامش )شب(

 09361328397:  مجتبی

 09196620755 ابوالفظل : 
 مشارکت - کتابخوانی

 هاجمعه

 (20 – 21:30 ) 
 آزادی کالسی کوچه  پور – گازایران خیابان  - قزوین

 09128873136یونس : 

 09117192946جواد : 
 مشارکت  - کتابخوانی

 چهارشنبه – دوشنبه– شنبه

 (19 - 20:30 ) 

پمپ بنزین شیرین سو -65جاده قزوین رشت کیلومتر

 جنب شعبه نفت –
 استقامت

 09356995709حسین  :  

 09100450984ابراهیم : 
 مشارکت  - کتابخوانی

 دوشنبه ، شنبه

 جمعه ، چهارشنبه شنبه،سه

 (21 - 22:30 ) 

- مهدی کوچه- حیدری خ -حیدری محله -قزوین

 جعفر ابنموسی مسجد یحسینه

  حیدری کوثر

 قزوین

 مشارکت  - کتابخوانی 09903050060:  رضا
 هاهجمع

 صبح (10:30 - 9) 

 –کوچه یازدهم  –بعد از باسکول  –خیابان امام  –قم 

 59پالک 
 معجزه پرهیز قم

 مشارکت  - کتابخوانی 09126520740:    جواد  
 هفته روز هر

(21 - 22:30 ) 

شهید  خیابان از بعد- امام یادگار خیابان  - قم

 سی ای دی کتابخانه جنب -موسوی
 قم سالمت

 09356281425افشار : 

 09123464727:  یاسر
 مشارکت  - کتابخوانی

 هر روز هفته

 (19:30 – 21 ) 
https://join.freeconferencecall.com/isaraa رایثا آنالین جلسه 

 مشارکت  - کتابخوانی 
 زوج روزهای

 (15 – 16:30 ) 

https://join.freeconferencecall.com/aaomide
banovan 

 آنالین جلسه

 امید بانوان

 

https://chat.whatsapp.com/L5oXsbxgTlKGqOQ6XYm5w3
https://chat.whatsapp.com/CdoeVNiTqLtLtr37HxOC3f
https://chat.whatsapp.com/CzyfFk7iMr31gsj9igdOi7
https://www.iranaa.org/

