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اوایل مرداد  ، ۱۴۰۱پس از گذشت دو سال برای اولین بار هیئت امناء
جلسه حضوری برگزار کرد .برای چهار عضوی که در سال ۲۰۲۰
انتخاب شده بودند این اولین جلسه ای حضوری هیئت امناء بود که در
آن شرکت می کردند .برگزاری هر ماهه جلسات مجازی تبدیل به یک
امر عادی شده است .اوایل شهریور پنل منابع انسانی برای اولین بار
جلسه حضوری برگزار کرد ،و ما میدانیم آنها
هم همان احساس چهار عضو هیئت امناء را
داشتند .شما نمی توانید از پشت صفحه نمایش
همدیگر را بغل کنید!
بیشتر زمان جلسه ما روی برنامه های
کنفرانس خدمات جهانی  ،۲۰۲۳از جمله
دستور کار کنفرانس متمرکز بود .این نسخه
از خبرنامه خدمات جهانی  NAبعضی از
عناوین دیگری که ما بر روی شان تمرکز

داشته و کاری که انجام داده ایم را پوشش می دهد .با جلسات وب و
بروزرسانی های ارائه شده خدمات جهانی  NAهر یک ماه در میان
به شرکت کنندگان کنفرانس  ،بیشتر این اطالعات برای آنها جدید
نخواهد بود ،اما جهت مطلع شدن همه اعضاء اینجا ارائه شده است.

شروع دستور کار کنفرانس ()CAR
دستور کار کنفرانس به زبان انگلیسی دیرتر از  ۹آذر اعالم
نخواهد شد ،و نسخه ترجمه شده آن تا  ۹دی( .فراموش نکنید شما
می توانید تاریخ های مهم و ضرب االجل یا مهلت ها را اینجا
.www.na.org/datesپیدا کنید ).برای دو جلسه گذشته کنفرانس
خدمات جهانی ،در  ۲۰۲۰و  ، ۲۰۲۲ما کپی نسخه های دستور
کار کنفرانس را با پست ارسال نکردیم اما برای دانلود رایگان،
آنها را آنالین بارگزاری کردیم .به نظر این روش خوب کارکرد،
و ما قصد داریم همین رویکرد را برای کنفرانس خدمات جهانی
 ۲۰۲۳در پیش بگیریم .در بیش از دو سال و نیم ما هیچ نسخه ای
از هیچ یک از نشریه خدمات جهانی را چاپ نکردیم ،و این باعث
صرفه جویی منابع مالی و انسانی شد.
این طور به نظر می آید حدود  ۲۵پیشنهاد در دستور کار کنفرانس
خواهد بود ،که نیمی از آنها از طرف هیئت امناء می آیند و نیم دیگر
از طرف مناطق و فرامناطق.
اگر می خواهید زودتر در مورد بعضی از
مسائلی که در کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۲۳
تصمیم گیری خواهد شد بدانید ،این پاورپوینت
که به زبان انگلیسی و اسپانیایی در آدرس
 www.na.org/conferenceدرباره آینده کنفرانس
خدمات جهانی قرار دارد را بررسی کنید .هیئت امناء
توصیه هایی کرده مبنی برتغییر طول مدت دوره
کنفرانس ،خط مشی تأمین مالی ،تاریخ انتشار دستور
کار کنفرانس ،و موارد بیشتر .پاورپوینت در مورد این
توصیه ها و مقداری از سابقه بحث هایی که به آنها ختم
شد را توضیح می دهد.

یک اصل روحانی برای هر روز موجود
است!!!
این لینک برای خرید کتاب در آدرس
 www.na.org/webstoreمی باشد

جهت دانلود اسالید جلسات مجازی به

www.na.org/virtual
مراجعه کنید.
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نظرسنجی می گوید . . .

خدمات جهانی یک شعبه در تهران دارد .همانند چهار محل دیگر
خدمات جهانی ،دفتر تهران مستقیما ً به خدمات جهانی  ،NAهیئت
امناء ،و نهایتا ً به کنفرانس خدمات جهانی پاسخگو است.
همانطور که در بسیاری از نقاط جهان عمل می کنیم ،ما تمام تالش
خود را انجام می دهیم تا قیمت نشریات را نسبت به اقتصاد محل زندگی
پائین نگه داریم ،و هیچ درآمد خالص حاصل از نشریات در ایران به
دالیل قانونی نمی تواند از ایران خارج شود .در گذشته ،از وجوهات
اضافی برای آوردن شورای منطقه به کارگاه ها و جلسات ،حمایت
کارگاه های محلی ،و ارائه نشریات رایگان به گروه های جدید استفاده
کرده ایم .همانطور که در مورد هر کسب و کاری این گونه است ،ما
سعی کردیم تورم عمومی و افزایش تمامی هزینه ها را پوشش دهیم،
اما دو سال ما بیشتر از درآمد در دفتر خدمات جهانی ایران هزینه
داشتیم .نرخ تورم در ایران در سال  ۲۰۲۲به باالی  ٪۵۰رسید.
دلیل اینکه ما توانستیم قیمت ها را در ایران برای مدتی به صورت
مصنوعی پائین نگه داریم به خاطر آینده نگری مدیر دفتر بود ،کسی
که در مواجهه با افزایش قیمت کاالها کاغذ انبار می کرد .در حال
حاضر آن منابع کاغذ و سایر مواد اولیه تماما ً استفاده شده و با توجه به
افزایش قیمت تمام شده تولید ،ما افزایش قیمت را در همه جا از جمله
ایران برنامه ریزی کردیم.
اعضایی که جنجال کنونی را دامن می زنند به نظر موضوع افزایش
قیمت را به عنوان فرصتی برای تحریک خشم و رنجش غنیمت
شمردند .این آخرین قسمت در یک تالش مستمر و هدفمند برای مختل
کردن کار خدمات جهانی  NAو هدر دادن وقت ،انرژی ،و منابع
انجمن است.
ما همچنان به ارتباط با ایران و ارائه حمایت و راهنمایی در صورت
درخواست ادامه خواهیم داد .و در ح ّد توان مان به انجمن  NAخدمت
خواهیم کرد .ما دعا می کنیم که اتحاد بتواند به ایران بازگردد.

از سال  ، ۲۰۱۶ما یک نظرسنجی را جهت کمک به کنفرانس درالویت
بندی برای توسعه نشریات و اقالم خدماتی و موضوعات مورد بحث
در دستور کار کنفرانس اضافه کرده ایم و در آدرس www.na.org
قرار دادیم .ما تمام ایده هایی که برای پروژه ها و موضوعات مهم
انجمن بدست مان می رسد را لیست می کنیم ،و از اعضاء می خواهیم
آنچه که فکر می کنند مهم ترین موارد برای کار و بحث بعدی است
را انتخاب کنند .ما همچنین از مناطق و فرامناطق درخواست می کنیم
که این نظرسنجی را انجام دهند .نتایج حاصل از نظرات اعضاء و
مناطق و فرامناطق برای اطالع داشتن در تصمیم گیری شان در مورد
پروژه ،جمع آوری و بین شرکت کنندگان کنفرانس توزیع می شود.
(نتایج نظرسنجی به صورت ضمیمه به پیشنهادات کنفرانس خدمات
جهانی پیوست می شوند).
همیشه برای به سرانجام رساندن پروژه ها ،ایده های بیشتری وجود
دارد ،تا منابع انسانی و مالی .اغلب یک عضو ایده ای ارسال می کند
که فکر می کند عالی است ،اما انجمن به صورت یک کل ممکن است
با آن موافق نباشد .نظرسنجی به کنفرانس کمک می کند تا تعیین کند
چه چیزی در اولویت قرار گیرد و گرفتن تصمیمات راهبردی در مورد
اینکه کار بعدی شان چه باشد .با توجه به انبوه طرح ها و پروژه های
عقب افتاده که از قبل توسط کنفرانس خدمات جهانی تائید شده اند و
کمبود منابع ناشی از بیماری همه گیر ،این مسئله مهم تر از هر زمان
دیگر است .ما قصد داریم تمام ایده های پروژه اخیر –از پیشنهادات،
ایمیل ها ،و گفتگوها—را در نظرسنجی در دستور کار کنفرانس بعدی
اضافه کنیم .اگر شما ایده ای دارید—نشریه جدید ،مطالب خدماتی ،یا
طرح موضوعات بحث و گفتگو که می خواهید اضافه کنید را لطفا ً به
ما اطالع دهید.wb@na.org :

منطقه ایران

اگر شما در یکی از گروه های رسانه های اجتماعی هستید ،احتماالً
مطالبی راجع به تصمیم شورای منطقه ایران که خودشان نشریه چاپ
کنند را خوانده اید .در واقع ،رسانه های اجتماعی جایی است که هیئت
امناء هم اولین بار راجع به این وضعیت شنیدند .از زمانی که هیئت
امناء تصمیمات گرفته شده اخیر توسط شورای منطقه ایران را شنید ،ما
بهترین تالش مان را برای باز کردن خطوط ارتباطی به کار بسته ایم.
توجه به این نکته مهم است که در ایران دو شورای منطقه وجود دارد،
و این تصمیم توسط یکی از مناطق گرفته شد ،نه بوسیله کل بدنه خدماتی
کشوری .آنچه ما متوجه شده ایم ،تصمیم چاپ نشریات توسط شورای
منطقه بدون مشورت با اعضای گروه ها گرفته شده است .شورای منطقه
اخیراً دوباره جلسه داشت و کارگروهی شکل داد که با خدمات جهانی در
مورد این موضوعات گفتگو کنند .گفتگوها تا اینجا امیدوار کننده بوده اند
ما امیدواریم که شورای منطقه از تصمیم خود برگردد.
همانطور که می شود انتظار داشت ،در داخل  NAایران حجم زیادی از
تنش و ناهماهنگی بر روی این موضوعات وجود داشته است .واقعیت
غم انگیز این است که به این جنجال بوسیله اطالعات نادرست و شایعاتی
که از سمت بعضی از اعضای خارج ایران که سابقه اقدام های مشابه ای
برای کاشتنن تخم نفاق در جوامع دیگر را دارند دامن زده شد.
ما رابطین مناطق و فرامناطق را در مورد ارتباطات مان با شورای
منطقه ایران مطلع نگه داشتیم .این وضعیتی در حال تغییر است ،اما می
خواستیم اینجا در موردش گزارش دهیم .ما در مورد این موضوعات
به سؤاالت اعضای زیادی پاسخ دادیم .ما نمی خواهیم کل این خبرنامه
خدمات جهانی را به این موضوع اختصاص دهیم ،اما خالصه ای از
موضوع را ارائه می دهیم و هرکس سؤال دارد را تشویق به پرسش
می کنیم.wb@na.org :
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سرمایه گذاری در چشم اندازمان

درس می داد به ما می پیوندد .سومیت داجی ،رابط قبلی نپال ،که سال
ها در آمریکا زندگی و کار کرده است ،به عنوان دستیار اداری به ما
خواهد پیوست .ما خوشحالیم که به ام جی و سومیت برای پیوستن شان
به و برای بازگشت باب به خدمات جهانی خوش آمد بگوییم.
ما همچنین یک کارمند جدید در دفتر خدمات جهانی ایران داریم ،سعید
خسروی ،که مکرر در وبینارهای خدمات جهانی  NAمترجم بوده
است .سعید در حال ترجمه مطالب و کمک به ساخت یک وب سایت
فارسی است که در ایران قابل دسترس باشد و به وب سایت اصلی ما
به آدرس  na.orgپیوند داده شود.
غمگینانه ،ما نیز با پم تی ،ماه گذشته خداحافظی کردیم .پم نزدیک به ۷
سال در تیم ارتباطات کار کرد .ما برایش بهترین ها را در سفر جدیدش
آرزو می کنیم.
سطح تعداد کارکنان ما هنوز بسیار پائین تر از آن چیزی است که
قبل از همه گیری بود .در شروع این سال مالی ،ما تقریبا ً  ۲۰کارمند
کمتر از قبل از همه گیری داریم .ما امیدواریم بتوانیم تعدادی از پست
های خالی را در این دوره پُر کنیم ،به این امید که بتوانیم ظرفیت را

در یادداشتی شادتر ،ما از طریق اعانات اعضاء برای رسیدن به هدف
خوداتکایی پیشرفت کرده ایم .مشارکت اعضاء در سال مالی گذشته
منتهی به خرداد ( ۱۴۰۱ماه جون  )۲۰۲۲بالغ بر  ۲,۲میلیون دالر در
باالترین حد دوران خود بود .ممنون از همه کسانی که اعانه کردند ،به
گسترش پخش پیام کمک کرده ،و جهت افزایش آگاهی رویدادهایی را
ساماندهی نمودند.
ما مسیر طوالنی را پیمودیم ،اما قبل از رسیدن به مقصد خوداتکایی
مان هنوز راه بسیار درازی پیش رو داریم .ما هنوز به آنجا نرسیده ایم.
خدمات جهانی هزینه ها را به شدت کاهش داده است .هیئت أمناء به
نسبت گذشته برای نصف جلسات حضوری بودجه بندی کرده است.
سطح کارکنان  ٪۴۰به آنچه چند سال پیش بود کاهش یافته است.
ما پیامی در راه یا مجله راه  NAرا منتشر نکردیم ،و چاپ تمام
انتشارات کاغذی را متوقف کردیم .اما بعضی هزینه ها خارج از
کنترل ما است :ما با افزایش قیمت کاالها و هزینه کنفرانس خدمات
جهانی پیش رو مواجه هستیم .ما سعی نداریم زنگ خطر را به صدا
درآوریم ،اما سعی داریم شما را مطلع کنیم که همه باید با هم به اتفاق
برای پیشرفت بیشتر بسمت خوداتکایی از طریق اعانات اعضاء کار
کنیم (.)www.na.org/contribute
مجدداً ،ممنون از همه برای تمام آنچه که برای  NAانجام می دهید.
همه اعضاء در موقعیتی نیستند که از نظر مالی اعانه کنند ،و متعلق
به  NAبودن هزینه ای ندارد .از خدمت و فداکاری شما سپاسگزاریم.

وبینارها
ما هر سه ماه وبیناری باز برگزار می کنیم .جهت اطالع یافتن از قبل ،برای
مشترک شدن در یکی از اشتراک های ما ()www.na.org/subscribe
ثبت نام کنید ،تا ایمیل های بروزرسانی خدمات جهانی  NAرا دریافت
کنید —یا فقط در اینستاگرام @ narcoticsanonymousرا دنبال کنید .ما
برای هر وبینار آگهی می گذاریم.
وبینار روز اتحاد خیلی عالی بود .در بسیاری از آن رخدادها ،بین
زوم و یوتیوب ما بیش از  ۱۰۰۰شرکت کننده داشتیم .از همه که در
تمام رخدادها به ما پیوستند و مترجمین بسیاری که کمک کردند این
به واقع یک جلسه جهانی بشود سپاسگزاریم .ما فایل صوتی ضبط
شده را در آدرس  www.na.org/webinarsقرار دادیم.
ما برای دو وبینار باز دیگر در ماه نوامبر (آبان)—یکی با تمرکز
بر خدمت روابط عمومی  NAو دیگری خدمت بیمارستان ها
و زندان ها برنامه ریزی کرده ایم .هرکدام با ویژگی مشارکت
کردن اعضاء از تجربه شان در مورد موضوعات مرتبط و
زمانی برای سؤال و جواب .به همه خوش آمد می گویم .بیائید
ببینید چه اتفاقاتی در خدمات  PRو  H&Iدر سراسر دنیا در
حال وقوع است!
• وبینار باز ،شنبه  ۱۴آبان  ۱۴۰۱ساعت  ۲2 – ۲0:۳۰شب
• وبینار باز  H&Iپنجشنبه  ۱۹آبان  ۱۴۰۱ساعت
 ۴ – ۲:۳۰صبح

تغییرات کارکنان
خوشحالیم که گزارش دهیم سه جایگاه خالی برای دفتر چست ورث
مان را که آگهی کرده بودیم را پُر کردیم .باب اسکات به عنوان دستیار
روابط عمومی به کار برمی گردد .ممکن است برخی از شما قبل از
بیماری همه گیر در این سمت با او تماس گرفته باشید .ویراستار جدید
ما ام جی ویرتس است ،که از دانشگاه یو سی ال ای ،که نویسندگی را
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برای ارائه خدمات بیشتر باال ببریم .اغلب پست های خالی برای ترجمه ،خدمات انجمن ،و
پشتیبانی پروژه و کنفرانس است.

یک اصل روحانی برای هر روز!! و مواردی درباره کتاب
کتاب یک اصل روحانی برای هر روز چاپ شده اینجا در انبار پیش ماست و وآی که چه
عالی شده!! در فروشگاه اینترنتی (وب استور) ما تحت نشریه شماره  ،#۱۱۱۰به قیمت
 ۱۳دالر در آدرس na.org/webstore :برای خرید در دسترس است.
همچنین برای دریافت رایگان ایمیل روزانه شامل خواندنی اصل روحانی روز می توانید
مشترک شوید؛ آدرس اشتراک.www.na.org/subscribe :
یکی از پیامدهای اذیت کننده بیماری همه گیری ایجاد اختالل در زنجیره تأمین و عرضه بوده
است .برای ما ،آن بدین معنی است که بعضی اوقات اقالم ما تمام می شود .وقتی اینطور می
شود ،ما تا زمانی که دوباره این اقالم در انبار موجود باشد لیست اقالم را از فروشگاه اینترنتی
مان برمی داریم ،همانطور که در مورد یادبود  ۶۰سالگی کتابچه سفید اتفاق افتاد .برای هرگونه
ناراحتی عذر می خواهیم .این کتاب تحت نشریه شماره  #۱۵۰۱به قیمت  ۱۵دالر مجدداً اینجا
در انبار و در آدرس  www.na.org/webstoreموجود است.
ما کتاب اصول راهنما ،روح سنت ها را در بسته بندی جدید ،شامل نسخه صحافی شده و
خطوط شماره گذاری شده به همراه نشانگر مخصوص کتاب و همین طور پوستر تاشو در
مورد تاریخچه کتاب پایه در یک جعبه چوبی زیبا و لیزری را به قیمت  ۳۵دالر تحت نشریه
شماره  ۱۲۰۵ Bاینجا در انبار و در آدرس  www.na.org/webstoreآماده عرضه داریم.

یادداشتی از پنل منابع انسانی
سالم از پنل منابع انسانی .ما می خواهیم آخرین یادآوری را ارائه دهیم که آخرین مهلت برای ارسال توصیه  ( RBZمنطقه ،هیئت امناء
جهانی ،فرامنطقه)  ۸مهر  ۱۴۰۱است .شرکت کنندگان کنفرانس می توانند لینک ارسال آنالین  RBZرا در پوشه  HRPدر درآپ باکس
بیابند .مانند همیشه ،ما از هرگونه نظر یا سؤالی استقبال می کنیم .با ما به آدرس  hrp@na.orgمکاتبه کنید.

چیزهای خوب بیشتر:
اصول پایه جلسات مجازی اکنون مطلب خدماتی تأیید شده هیئت امناء ،به انگلیسی و اسپانیایی در  www.na.org/virtualو
 www.na.org/toolboxقرار داده شده است .از همه کسانی که به پروژه کمک کردند بسیار متشکریم .این یک اصول
پایه و مبانی جدید عالی است که اضافه شده.
ما به تازگی نرم افزار قدیمی پایگاه داده را عوض کردیم (نرم افزار باالی  ۲۵سال عمر داشت!) این نرم افزاری است
که ما برای نگهداری داده های گروه ها ،جلسات ،اطالعات تماس خدمتگزاران مورد اعتماد ،و چیزهای بیشتر دیگر از
آن استفاده می کنیم.
اکنون که سمت خالی دستیار روابط عمومی را پُر کرده ایم ما امیدواریم انتشار پیامی در راه ()www.na.org/reachingout
را در اوایل سال  ۲۰۲۳از سر بگیریم .وقتی این کار را انجام دهیم ایمیل بروزرسانی خدمات جهانی  NAرا ارسال
خواهیم کرد .اگر داری تجربه ،نیرو ،و امید هستید که دوست دارید در پیامی در راه به اشتراک بگذارید ،لطفا ً آن را به
آدرس  pr@na.orgارسال کنید.
نظرسنجی در مورد درمان جایگزین دارویی آنگونه که به  NAمرتبط می شود هنوز تا آخر نوامبر (اوایل آذر) در آدرس:
 www.na.org/surveyقرار دارد .نظرسنجی ها بخشی حیاتی از فرآیند خلق نشریات است؛ هنگام ساختن چهارچوب
احتمالی یک نشریه جدید پُر کردن فرم نظرسنجی به ما کمک می کند تا صدای شما را بشنویم.
اگر مایلید اطالعات بیشتری راجع به اتفاقات در خدمات جهانی  NAداشته باشید ،ما پاورپوینت بروز رسانی خدمات
جهانی  NAرا در آدرس  www.na.org/aboutusقرار داده ایم که هر چند ماه یکبار بازبینی می شود.

همگی ،باز هم در جلسات شرکت کنید .همواره الهامات تازه ای در راه است.

ما از نظرات و ایده های شما استقبال می کنیم worldboard@na.org :
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