
 انجمن الکلی های گمنام  

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

 )  خوزستان( 8ناحیه 
  ۰9۱65۰2۷۰46شماره ماندگار  ناحیه : 

 لوکیشن آدرس  نماینده توضیحات روز جلسه ساعت برگزاری نام گروه

  داریوش آقایان جمعه ـ چهارشنبه ـ دوشنبه 22:۰۰ـ2۰:3۰ اهواز بهشت گروه ۱

09169147046   

 mNQBcnas-https://nshn.ir/2bk سیدالشهدا حسینیه 8 آرش خ انتهای -آخر ایستگاه -باهنر – اهواز

  سعاد بانوان چهاشنبه - یکشنبه 2۰:۰۰ـ۱8:3۰ اهواز بانوان نیایش گروه 2

09386001916   

 مسجد -بهشتی شهید کوچه -امام و طالقانی خیابان  بین – اهواز

 بهشتی دکتر

0BbkCC-https://nshn.ir/rbkRe 

ـ  شنبه سه ـ یکشنبه 22:۰۰ـ2۰:3۰ اهواز کارون گروه 3
 پنجشنبه

  مصطفی آقایان

09139353365   

 https://nshn.ir/rbkumuPBY9iK رودخانه سمت نادری پل جنب –( غربی) ساحلی جاده - اهواز

 ـ شنبه سه ـ یکشنبه 22:3۰ـ2۱:۰۰ شوش نجات راه گروه 4
 جمعه ـ پنجشنبه

  محمد آقایان

09373007877   

 https://nshn.ir/rb_z00O5lvKH پارک داخل – مافی نظام بیمارستان روبروی – شوش

 هوشیاران گروه 5

 اندیمشک

  خشایار آقایان شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه 22:3۰ـ2۱:۰۰

09019212966     

%file:///F:/New%20folder/New دولت پارک نمازخانه - اندیمشک

20folder/New%20folder/ 

 راه نجات گروه 6

 اندیمشک

 ـ شنبه سه ـ یکشنبه 22:3۰ـ2۱:۰۰
 پنجشنبه

 بهزاد آقایان

09358113690   

میدان –متری  45کشتارگاه ) کوی قائم ( انتهای بلوار   - اندیمشک

 مسجد ابوالفضل  –برق 

 

  حمزه آقایان جمعه 22:3۰ـ2۱:۰۰ ماهشهر  اتحاد گروه ۷

09369799120   

 https://nshn.ir/rbP0mFyBQc2F احمر هالل ساختمان  - ماهشهر

 22:3۰ـ2۱:۰۰ پلدختر نجات راه گروه 8
 همه روزه 

  فرزاد آقایان

09392162585   

 https://nshn.ir/rbSc9_555hPo جنوبی فلسطین خیابان ابتدای – تیر هفت خیابان – پلدختر

  طلوع گروه 9

 خرمشهر

  نظام آقایان شنبه سه - یکشنبه 22:3۰ـ2۱:۰۰

09365822859   

 https://nshn.ir/rbPVqK25TuTW بیت اهل حسینیه – باباطاهر خیابان – خرمشهر

                                    ۰9۱945656۷۰دفتر مرکزی ایران :                  ۰2۱۷۷554663تلفن دفتر مرکزی  :            

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

 ۱63884۷58۱: 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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