
 انجمن الکلی های گمنام  

 ایرانالکلی های گمنام آدرس جلسات حضوری  
  ۰۷/۱۱/۱4۰۱تاریخ بروزرسانی : 

 ) چهارمحال و بختیاری ( ۱۲ناحیه  
  ۰9۱35932۱۷۱ : ناحیه ماندگار شماره

 لوکیشن آدرس نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

 میالد آقایان هرشب 2۱:3۰ـ2۰:۰۰ آرامش شهرکرد گروه  ۱

09132838740 

  نو مسجد _ فردوسي ميدان _ شهركرد

 ـ سه  ـ یکشنبه شنبه 2۱:3۰ـ2۰:۰۰ شهرکرد همدالن گروه  2

 پنجشنبه _ شنبه
 حسین آقایان

09391860105 

 جنب اعظم حسينيه دامپزشكي ـ كوچه شهركرد ـ چهارراه

 حسينيه آبدارخانه

 

 افشین آقایان چهارشنبه _شنبه ـ دوشنبه ۱5:۱5ـ  ۱4:۰۰ شهرکرد امید پیامگروه  3

09162259531 

  االنبيا خاتم مسجد پاسداران ـ شهركرد ـ خيابان

  _ شنبه سه _یکشنبه 2۰:3۰ـ۱9:۰۰ لردگان رهایی  گروه  4

 جمعه  _ پنجشنبه
 امید آقایان

09138883730 

 بهارآزادي ـ جنب آباد ـ خيابان جليل لردگان ـ  شيراني ـ محله

 آباد جليل مسجد

 

 اسماعیل آقایان چهارشنبه_ دوشنبه ـ شنبه 2۰:3۰ـ۱9:۰۰ لردگان اتحاد گروه  5

09135115520 

 توحيد مدرسه سپاه ـ درمانگاه از تر بسيج ـ پایين لردگان ـ  فلكه

 قم

 

 اتحاد گروه  ۶

 هفشجان

 نعمت آقایان شنبه سه جز به هرشب 2۰:3۰ـ۱9:۰۰

09130587520 

 غفاري)اميركبير اهلل آیت دبيرستان_ جهاد هفشجان ـ  خيابان

 سابق(

 

 امید گروه  ۷

 بلداجی

ـ   چهارشنبه  دوشنبه ـ 2۰:3۰ـ۱9:۰۰
 جمعه

 سلمان آقایان

09905236552 

  بلداجي ـ بهزیستي

 آرامش گروه  ۸

 وانان

 نوید آقایان شنبه سه   _یکشنبه 2۰:3۰ـ۱9:۰۰

09198246243 

  گلزارشهدا وانان ـ نمازخانه

 نجات راه گروه  9

 سامان

 حسن آقایان  شنبه 2۰:3۰ـ۱9:۰۰

09138807833 

  ابوالفضل عمان ـ مسجد سامان ـ خيابان

 مرتضی آقایان جمعه 2۰:3۰ـ۱9:۰۰ بن تسلیم گروه  ۱۰

09132830982 

  مجتبي حسن امام حافظ ـ مسجد ملت ـ خيابان بن  ـ خيابان 

 آرامش ندای گروه  ۱۱

 دشتی

 ابراهیم آقایان دوشنبه 2۰:3۰ـ۱9:۰۰

09140200920 

  باالیي دشتي ـ مسجد روستاي



 

 هوشیاران گروه  ۱2

 چمعالی

 جاسم آقایان چهارشنبه 2۰:3۰ـ۱9:۰۰

09138802878 

  چمعالي الحسين جنت چمعالي ـ حسينه

                                    ۰9۱945۶5۶۷۰دفتر مرکزی ایران :                  ۰2۱۷۷554۶۶3تلفن دفتر مرکزی  :            

 ۰9۰5۱552۰۰2:  آنالین کمیته تلفن             ۰9۱94۷۰۰۷۱۱روابط عمومی منطقه ایران)بانوان ( :                    ۰9۱99۱۷95۱9روابط عمومی منطقه ایران : 

 ۱۶3۸۸4۷5۸۱: پستی ـ  کد 2 واحد 2 پالک ـ هشیاری کوچه ـ نژاد اکبر لطیف شهید خیابان ـ نامجو میدان ـ تهران آدرس دفتر مرکزی : 

 کنفرانس :   فری لینک
https://join.freeconferencecall.com/iran.aa  

 (:ایمیل) الکترونیک پست
iranaa0@gmail.com  

 سایت :
www.iranaa.org 
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