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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای قدم  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  07/03/1400ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  نمیپنجاهصد و 
نواحی آغاز به کار کرد. رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  ،گزارش ماه قبل از رابطین دیهگرفتن تایی OAسوم و مفاهیم خدماتی 

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:30جلسه شورا در ساعت 

(، و بهمن علی(، اصفهان ) فرهاد(، ساختار آنالین ) بهمن) مرکزی، (حمید و علیرضاراسان ) خ ،خوزستان )رضا و حامد(:حاضر نواحی
 شورا حاضر شدند. ی جلسهر د (محمدرضا و بهروز تهران ) ( و ریم، البرز )مگلستان )محمد( ،(رسول) آذربایجان شرقی

، )مهران( گرداننده ،و ویراستاری )ابوالفضل( کمیته ترجمه، )علیرضا( آدرس هافضای مجازی و کمیته : کمیته ها و مسئولین اداری حاضر
 کمیته موقت ثبت ،)سوزان و مهرداد( داران، خزانه)احسان و دانیال( فرامنطقه ین، رابط)نوید( و منشی )محمدرضا ز( نائب گرداننده

 در جلسه حاضر شدند. )مهری( و کمیته توزیع نشریات )جواد( ، کمیته تولید نشریات)رویا( ، اطالع رسانی)ثریا(

 «گزارش کمیته های شورای ایران»

 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه فضای مجازی و آدرسها: نام کمیته
 و آزاده منصوره، زینب، رسول : نوید، فرشاد،بازوها

ها، درج روزانه پاسخ به تماس -1 :رساندیها را به استحضار مو آدرس یمجاز  یفضا تهیگزارش کم :تهیخالصه گزارش کم
 یبهبود یدرج روزانه بخش خالصه آوا ،یآدرس نواح یهاتهیکم یاعالم یهایو بروزرسان راتییتغ نیآدرس جلسات با آخر 

تهران  ،یمحترم: خوزستان، مرکز  ی)نواح هاتهیو کم یدرخواست شده نواح یهاامیدرج پ ران،یا OAمنطقه  یدر کانال شورا
 یدرج برخ تایان گمنام و نهاو کانال تلگرام پرخور تیدر وب سا 149و درج گزارش  رانیا OAمنطقه  یشورا انالو...( در ک

نفر و دنبال 2650از  شینفر به ب2500کانال تلگرام از  یتعداد اعضا شیافزا -2.  نستاگرامیدر کانال و ا اتیها از نشر پست
 . کتی.  در کافه بازار و ما1.0انتشار اپ انجمن پرخوران گمنام، نسخه  -3 نفر.2320از  شینفر به ب2010از  نستاگرامیکنندگان ا

 یو ارائه آموزش به اعضا یمحترم اطالع رسان تهیمحترم بوشهر، شهر بندرگناوه با اطالع کم هیناح یبرا نکیساخت ل -4
 و دوشنبه. کشنبهی یروزها یالبرز برا هیناح یتازه برا یساخت دو جلسه مجاز  نیهمچن جهت هاست شدن در جلسه. هیناح

 نی. )حاضر یبابت مسائل و مشکالت مطروحه در نواح ینواح یمجاز  یآدرس و فضا یهاتهیدو جلسه با کم یبرگزار  -5
(، خوزستان، هرمزگان ته یکم ی)رابط به جا یتهران، خراسان، مرکز  الن،ی: گینواح یمجاز  یآدرس و فضا تهیجلسه اول کم

 یمجاز  یآدرس و فضا تهیکم جلسه دوم نیگرداننده(. )حاضر  ائبن نیالبرز و فارس و همچن ن،یو بندرعباس(، آنال شی)ک
: تهران، خوزستان، خراسان و نیرابط نیخوزستان، البرز و هرمزگان )بندرعباس(. همچن ،ی: تهران، خراسان، مرکز ینواح
 ( و نائب گرداننده(.الی: رابط فرامنطقه )دانیادار  نیو مسئول هاتهیکم نی. همچننیآنال

 یآدرس و فضا یهاتهیدو جلسه با کم یبرگزار  ندیو برآ ،یآمده در نواح شیمشکالت پ رویپ :تهیکمو سواالت  شنهاداتیپ
 یکه جلسات مجاز  یبه اساسنامه جلسات تا زمان یافزودن بند -1 :گرددیارائه م لیذ شنهاداتیپ ینواح نیو رابط یمجاز 

به اساسنامه جلسات تا  یدافزودن بن -2 هاست باشد. ای یدو جلسه منش ایجلسه  کیدر  تواندیهستند، که هر فرد تنها م
 نیب ندگانیاعالم به نما -3 همان استان باشند.  یاست که برا ییبا اعضا تیهستند، که الو یکه جلسات مجاز  یزمان

و  یواتس اپ یهادرخواست بستن گروه -4 و بعد از زمان جلسات. نیدر قبل، ح یقیاز پخش موس یر یجهت جلوگ یگروه
حضور در  یدرخواست از اعضا برا -5 در دو جلسه برگزار شده. تهیانتقال آن به تلگرام با توجه به موارد ارائه شده توسط کم

استور در  یپل یبه گوگل شنیکیافزودن اپل یدالر برا25درخواست مبلغ  -6نام مستعار شرکت کنند.  ایجلسه از نام خود 
 صورت موافقت شورا.

شورا و  یهاکارگاه تهیتوسط کم یمجاز یفضا تیکارگاه با موضوع امن یبابت درخواست برگزار  یر یگیپ –1 :تهیکم مشکالت
بخش فروش  یانداز راه یبرا ینترنتیدرگاه ا افتیشماره حساب جهت در  کیدرخواست  -2 اعضا. یجهت آگاه یاطالع رسان

و عدم پاسخگویی  خراسان، فارس هیبودن تلفن ناح مشکل پاسخگو نبودن و خاموش -3 اعضا. ازیمطابق ن نیآنال اتینشر 
مخصوص به  لیمیا قیدرج شود از طر  تیدر سا شانهیهستند گزارش ناح لیکه ما ینواح -4. کمیته آدرس ناحیه اصفهان

روز  12مشکل با پمفلت  -5 ارسال کنند. reports@OAir.irاقدام و گزارش خود را به  شودیتمام م OAir.irخود که با @ هیناح
نام برده  اتینشر  ی. برخرنیگیتماس م ایو  دنیم امیپ یوقت میدیقرار م نیتازه وارد اریکه در اخت تیدر سا نیاول تازه وارد

 مشکل دارد. اریترجمه آن بس نیآن را ترجمه نکرده است. همچن رانیا OAشده که ظاهرا اصال 
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 -: خط ماندگار تومان 60.000: خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
مهر و سربرگ با شماره ثبت انجمن  هیته -2 یحضور در وزارت کشور و ارائه شماره ثبت و شناسه مل -1 :خالصه گزارش کمیته

به وزارت خانه ارسال خواهد  کیکه به صورت اتومات ینبودن روزنامه رسم آماده -3 جهت مکاتبات وارائه آن به وزارت کشور
نسبت به اختصاص  گرددیدرخواست م نیاز رابط باشدیم یدفتر مرکز  کیبه داشتن  ازیکه انجمن ن باشدیبه ذکر م الزم -4 شد

 .ندینما یر یگ میمبلغ جهت رهن و اجاره دفتر تصم
 

 09109796130: خط ماندگار تومان205.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته
 رضا ،هرانهم ،اتی، آمعصومه: بازوهای کمیته

 یا تهیجلسه درون کم یبرگزار  -2. 18/02/1400 خیدر تار  یجلسه آموزش دفترچه حرفه ا یبرگزار  -1 :خالصه گزارش کمیته
 خیدر تار  یاطالع رسان یا تهیجلسه درون کم یبرگزار  -3. 04/03/1400 خی( در تار ی)نواح یو روابط عموم یاطالع رسان

 .یاطالع رسان یبا خط خدمات یتماس تلفن 2 افتیدر  -4. 05/03/1400
 : کمیته هایهزینه

هزار تومان بابت  100 مبلغ -هزار تومان  35:  نترنتیا نهیهز  -هزار تومان  10شارژ:  نهیهز  -هزار تومان  600: تهیتنخواه کم -
 یباق -هزار تومان  205: 1400 بهشتیخرجکرد ارد جمع - هیهزار تومان کرا 40 مبلغ - هزار تومان بابت پست 20 مبلغ - یکپ

 هزار تومان 395مانده تنخواه: 
 ییارگان ها یبرا رنامهیتقد چاپ - گردد.می که زمان آن متعاقبا اعالم یکارگاه اطالع رسان یبرگزار  -: تهیکم یآت یهابرنامه

 نموده اند. یبا انجمن همکار  OAکه در جهت ثبت 
 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0: خرج کرد تومان 0 :تنخواه نشریاتتوزیع : نام کمیته
 گردد:گزارش ریز به پیوست ارائه می :خالصه گزارش کمیته

 مبلغ (1400و فروردین  1399گزارش مالی )اسفند 
 تومان 60.945.125 موجودی نقدی نشریات

 تومان 12.818.000 1400 اردیبهشتکل فروش 
 تومان 4.532.610 سود حاصل از فروش

 تومان 600.000 هزینه انبار
 تومان 120.000 و...( کارتن و چسبهزینه جانبی )

 تومان 14.523 بدهی قبل شورا به این کمیته
 تومان 3.812.610 باقیمانده سود

 تومان 2.462.672 %65سهم شورا 
 نتوما 571.891 )دوماه( %15سهم خدمات جهانی 

 تومان 762.522 )دوماه( %20سهم نشریات 
 
 

 

 -: خط ماندگار تومان 875.000 :خرج کرد تومان100.000:تنخواه : ترجمه و ویراستارینام کمیته
 فرهاد ت،ایمهناز، آ: بازوهای کمیته

 ارشانیاختیب یپرخور  خواهندیم کهیکسان ی"برا افراد جوان" و یها"، "براخانواده ی"برا یبروشورها :خالصه گزارش کمیته
 شدند. یرسانروزها بهنسخه نیدتر یبه جد تینها جلد و در یطراح یراستار یرا متوقف کنند" ترجمه و

جلد  یو طراح یبند صفحه یراستار یو سپس و باشدیم یانیدر مراحل پا یابه مجامع حرفه یرسانالعطکتاب ا ترجمه
 د.باشیامروز در حال ترجمه م یبرا کتاب خواهد شد.
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 «مسئولین اداری شورای ایرانگزارش »

 -: خط ماندگار 0: تنخواه داران: خزانهنام مسئول
 باشد.میتومان  22.275.470: موجودی نهایی این ماه: خالصه گزارش

  باشد: میدریافتی ها و پرداختی ها به شرح ذیل می: تماریز گزارش مالی شورا
هادریافت هاپرداخت  تومان   تومان توضیحات  تومان 

975.336.18 خزانه قبل  23.543.270 دریافتی  205.600 اطالع رسانی  
 1.267.800 خرج کرد  186.600 رابط فرامنطقه  100.000 البرز

470.275.22 مانده نهایی  875.600 ترجمه و ویراستاری  546.000 تهران  
       57.000 گلستان
       500.000 خراسان
       1.127.500 خوزستان

       114.000 کرمان و سیستان
       200.000 فارس

       100.000 ناشناس
       2.462.672 سود نشریات

        
        

07543.2.32 جمع کل .800.2671 جمع کل       
 

 -: خط ماندگار -: خرج کرد نائب گرداننده: پست خدمتی
 فیانجام وظا -3. موقت ثبت تهیبا کم یهماهنگ -2. یگردانندگ میبا ت یجدول زمانبند میتنظ -1 :خالصه گزارش کمیته

 .یفرع یها تهیو هماهنگ بودن با کم یبالتصد
 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
سالگی هستند و یا  افرادی که در این سن  30الی  18جلسه مختص اعضا با سن  : )شرکت در کارگاه نوجوانان( ینخالصه گزارش مسئول

باشد دالر می 10توانند در جلسه شرکت کنند. هزینه برای هر نفر اند، با این حال افرادی که این شرایط سنی را ندارند میوارد انجمن شده
 سه شرکت کنند. توانند در جل، با این حال افرادی که شرایط پرداخت ندارند می

 ها: ها و سر فصل ارایهپنل
 (many members – many disordersتعداد زیادی اختالل پرخوری   ) –:  تعداد زیادی اعضا  1پنل •
 OA – (coming of age in OA ): بزرگ شدن سنی در  2پنل •
 ( What keeps us coming back)  –: چه چیزی ما را برمی گرداند   3پنل •
 higher power of your understanding and spiritual awakening)  -کنی و بیداری روحانی می : نیروی برتری که تو درک 4 پنل•
) 
 (   emotional sobriety)   -: متانت احساسی  5پنل • 
 (sponsoring)   –:  حمایت کردن  6پنل •

از اروپا و استرالیا  %15شرکت کنندگان از کشور آمریکا ،  %80. 2 فر برگزار گردید.ن 70جلسه به طور میانگین با حضور  .1 :قابل توجه  نکات
.اعضا 4 .برگزاری جلسه با  خدمتگذاری چند میزبان/منشی  و یک هماهنگ کننده فنی صورت گرفت.3کشورها بودند.  و مابقی سایر

.استفاده 5 ا سایر اعضای جوان انجمن در ارتباط باشند.عضو شوند و ب DISCORDتوانند در شبکه اجتماعی می جوان در صورت تمایل
های بسیار بیشتری برای کنترل و برگزاری جلسات باشد زیرا قابلیتمی free conferenceکه بسیار بهتر از  ZOOMکارآمد از نرم افزار 

صورت خیلی آراسته و آماده در برابر دوربین دوربین اکثر اعضا باز بود و همه به  .6دهد. مجازی در اختیار  برگزار کنندگان جلسات می
نحوه استفاده از تایمر به صورتی بود  .7!( داشتند قرار داشتند )اعضا و علی الخصوص خدمتگزاران  مشخصا به صورت ظاهری پرهیز
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دقیقه ای  10ابتدای مشارکت کند . به عنوان مثال من دانیال در هنگام می که فرد مشارکت کننده زمان تذکر دادن رو به فرد تایمر اعالم
.عمده دلیل گردهمایی 8کند.  دقیقه به من زمان را اعالم 10دقیقه و  9دقیقه و  6دقیقه  3خود به تایمر اعالم میکنم که در زمان بندی 

سات عادی افراد جوان انجمن به این دلیل است که افراد جوان مشکالت احساس متفاوتی نسبت به پرخوری دارند و فراد جوان در جل
های اختالالت خورد و خوراک ( یکی از شاخهBinge Eatingبینج ایتینگ )  -  Binging.مفهوم جدید اختالل 9کنند.  احساس تعلق نمی

تواند از خوردن دست بکشد. این خورد ندارد و نمیاست که در آن فرد دچار پرخوری عصبی است و کنترلی بر مقدار غذایی که می
ترسد و رفتارهای جبرانی )مانند ختالل بولیمیا است با این تفاوت که در بولیمیا فرد از افزایش وزن و چاق شدن میاختالل همانند ا
دهد تا بتواند وزنش را کاهش دهد؛ اما کسی که دچار بینج ایتینگ را انجام می…( های شدید و سنگین، روزه گرفتن و استفراغ، ورزش

ها بارها تصمیم برند. آندهد. کسانی که دچار بینج ایتینگ هستند معموال از چاقی رنج میم نمیشود رفتارهای جبرانی را انجامی
کنند اند. هنگامی که احساس میگیرند رژیم بگیرند یا ورزش کنند تا وزنشان را کاهش دهند اما پس از مدتی تالش ناموفق شدهمی

دهند. احتمال بروز سو مصرف مواد، افسردگی و اضطراب در کسانی که ست میروی خودشان کنترلی ندارند اعتماد به نفس خود را از د
هایی مانند فشار خون، کبد چرب، مشکالت گوراشی، دیابت و ساز بیماریدچار بینج ایتینگ هستند بسیار باالست. بینج ایتینگ زمینه

عرفی میکردند ) پرخور با اختالل خوردن اجباری ، پرخور .اعضا با پسوند های متعدد خودشان رو م10. شودهای قلبی و عروقی میبیماری
با اختالل خوردن اجباری و پرخوری عصبی ، پرخور با اختالل خوردن اجباری و پرخوری اضطرابی ، پرخور با اختالل خوردن اجباری و 

هایی ، پرخور با اختالل خوردن اجباری پرخوری اضطرای بهبود یافته ، پرخور عصبی ، پرخور با اختالل خوردن اجباری و  اختالل بی اشت
 3D  : ( denial , delusion. وارد برنامه میشیم 3Dزمانی که وارد برنامه میشیم با  .11( و پرخوری عصبی و پرخوری اضطرای بهبود یافته 

, defiance )  کمک به اعضای جوان کردند را  نفر از اعضایی که  ابراز تمایل به 12در طول جلسه شماره  .12( )انکار ، توهم  ، مقاومت
 .14موافقت کردم.  در انتهای جلسه در قسمت نظر سنجی بابت تمایل و آمادگی جهت خدمت در کارگاه های آتی .13کردم.  دریافت

پس از چند هفته از کارگاه ، صدای ضبط شده مشارکت اعضایی که مشکلی بابت انتشار تجربه شان نداشتند به آدرس شرکت کنندگان 
 عموم آزاد است. رسال و همچنین در سایت بارگزاری گردید و  استفاده برایا

 
 1400: گزارش اردیبهشت ماه (گزارش ماهانه ) ینخالصه گزارش مسئول

 روز روزیک: نگاهی به آینده: یک2021 کنفرانس کاری خدمات جهانی شعار :2021سال  خالصه ای ازگزارش کنفراس کاری خدمات جهانی
 20حضور  این کنفرانس با شد. برگزار zoom به صورت مجازی درفضای 2021آپریل  24آپریل تا  17کاری خدمات جهانی از کنفرانس 
 گردید. نماینده برگزار 248کشور و 

م ی اطالعات مربوط به شرکت درکنفرانس ازجمله فرم های مربوط به اصالحیه و پیشنهادات مرتبط بانشریات ، فرل ماه آپریل کلیهیاو
 برگزاری کنفرانس دراختیار نمایندگان شرکت کننده قرارگرفت.ی های مربوط به انتخاب خدمتگذاران جدید، متن های مرتبط درمورد نحوه

( 2( ابزارهای بهبودی 1نشریه  3درفرم مربوط به نشریات ازنمایندگان درخواست شد که پیشنهادات خود درزمینه تغییرات واصالحیه 
( آوای بهبودی را درفرم مربوط به دفتر خدمات جهانی ارسال کنند. متن کامل نشریات به همراه اصالحیه های آن 3یک برنامه غذائی 

 دراختیار نمایندگان قرارگرفت وآنها پیشنهادات خود رابیان کردند وپس از آن درطی برگزاری کنفرانس درمورد آن رأی گیری انجام شد.
مختلف ، ابتدا متن های مربوط به تجربیات خدماتی وخالصه ای ازداستان بهبودی درسه بعد درفرم مربوط به انتخاب کاندیداهای 

ی کاندیداها برای پذیرش خدمت ، توانائی هایی فردی وشغلی مرتبط باانجام خدمت ، خالصهی جسمی ، روحی واحساسی ، انگیزه
ئی از مشارکت این افراد درسایت کنفرانس قرار گرفت تا مسئولیت های خدماتی کاندیداها دراختیارنمایندگان قرارگرفت و ویدئو

قبل از کنفرانس کمیته های شرکت کننده درکنفرانس به نمایندگان  نمایندگان بتوانندبه درستی درطی کنفرانس به این افراد رأی بدهند.
ی کمیته -4 خدمتگذاران مناطقی کمیته -3 اساسنامهی کمیته -OA 2نشریات موردتأییدی کمیته -1 معرفی شدند.کمیته ها عبارتنداز:

 اعضای جوان ی کمیته -6تفاوت ها  با اتحادی کمیته -5قدم دوازدهم 
را برای پذیرش خدمت در کمیته های فوق اعالم کنند. گروه ایران )بخش  که اولویت خود نمایندگان درخواست شد در طی فرمی از

 . گرفت اعضای جوان قراری کمیته در (فرا منطقه  هیأت خدمات ملی ایران =
بحث  - انتخاب نمایندگان  -مرورگزارش فعالیت های سالهای گذشته  -جلسه کنفرانس  پی گیری دستور - شرح وظایف نمایندگان:

ارائه پیشنهاد به خدمتگذاران وکارمندان دفتر  - OAدرراستای اهداف اصلی  OAحفظ اساسنامه وخط مشی فعلی  - درمورد پیشنهادات 
وموارد مرتبط  OAشرکت دررأی گیری نشریات ، پیشنهادات جدید کاری، اساسنامه-خدمات جهانی درجهت دستیابی به اهداف انجمن 

 OAبا خط مشی 
 : پذیرش دستور2جلسه کاری. : خوش آمدگویی ومعارفه ، پذیرش اعتبارنامه وقوانین دائم1جلسه کاری :ی جلسات کنفرانسخالصه
جلسه کاری  . دار، کمیته مجازی ومدیریت و..پیشنهادها واصالحیه ها ، گزارش شفاهی مناطق ، خزانه ی ارائه ، گزارش شفاهی ،جلسه

: انتخاب خدمتگذاران 4 جلسه کاری .: ارائه پیشنهادات مربوط به نشریات ، پیشنهادات کاری جدید ، نشریات مورد تأیید کنفرانس3
: پیشنهادات جدید، اصالحیه های 5 جلسه کاری. ، انتخابات OAه های  اساسنامه خدمات کلی ومنطقه ، کارهای جدید ، اصالحی

کنفرانس کاری خدمات  در ، مراسم نمایندگانی که برای اولین بارته های فرعی مرجع، کارهای جدید ضروریمرتبط با کمی اساسنامه، موارد
 جهانی شرکت کرده اند.

 Young person committee meeting ""شرح جلسات اعضای جوان
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درانجمن  ،گروه هاو ساختارهای خدماتی درجهت پیام رسانی به اعضای جوان OAخدمت به اعضای  -1 اعضای جوان:ی وظایف کمیته
-3. ، منابع آنالین و فرصت های جلسه فراهم کردن مطالب مناسب ازجمله نشریهی فعالیت درزمینه -2. خصوصا تازه واردین جوان

ی ارائه - 4پیام رسانی به تازه واردین جوان ی زمینه موفق دری پروژه هاوسایر فعالیت های خالقانهی طالعات درزمینهفراهم کردن ا
پاسخگویی به پرسش ی همکاری بادفترخدمات جهانی درزمینه -5نشریات وسایرمنابع مرتبط باحمایت اعضای جوان ی پیشنهاددرزمینه

 OAهای مرتبط با اعضای جوان در 
 جلسه اول کمیته اعضای جوان :ی خالصه

 درابتداگزارشی کوتاه ازکارهای انجام شده درکمیته بیان شدازجمله :
 توسط دو بین گروهی درجهت فراهم کردن فرصتی برای بهبودی ازصدها عضوازسراسردنیاE-treat( برگزاری  1
 کند.می فراهم  OA.orgپادکست ها که پادکست هائی را درمورد افرادجوان در سایت  ی ( کمیته2
 ( پیج فیس بوک واینستاگرام اعضای جوان 3
 ( دسترسی به دانشگاهها ودانشکده ها که دراین زمینه کمیته اطالع رسانی ودسترسی عمومی فعالیت هائی درزمینه انجام داده است.4

 نیست بلکه درمحدوده اطالع رسانی و دسترسی عمومی فعالیت OAدسترسی به افراد جوان خارج از اعضای جوان ی هدف کمیته
 را تحت حمایت قرارمی دهد. 18 - 30 اعضای جوان اعضایی کمیته .است OA یهدف این کمیته دستیابی به افراد درحوزه کند.می

( وجود 1 :ی جوان به آن نیازمند است ازجملهبرای دسترسی به اعضا بررسی مواردی که درکل :دوم کمیته اعضای جوانی جلسهی خالصه
قدمی درمورد  12( تحقیق درمورد روند فعالیت سایر وبسایت های 2. مرتبط با اعضای جوان درهرمنطقه جغرافیایی OAوبسایت های 
 OA( بررسی قوانین وبسایت 4 اضافه شود. OA.org( بررسی مواردی که نیاز است درقسمت اعضای جوان سایت   3 .اعضای جوان

( توجه به مواردی که به جذب اعضای جوان وماندن 5 انجام دهیم. OAتوانیم درچهارچوب این قوانین برای اعضای می درمورد آنچه که
ن منابعی برای ،فراهم کرد OAراهنما وره جو، پرهیز، ماندن درعضویت ی : رابطهکند ازجملهمی آنها درجلسات کمک طوالنی مدت

کرده اند وبه آنها وه هاکه چه فرمتی را استفاده فرمت جلسه اعضای جوان وسوال ازگری ( مطالعهOA .6 خانواده های اعضای جوان در
  کارمی دهد.

انتخاب کند  OA.orgتواندهرفرمتی ازجلسات راازسایت می OAی هرگروه ثبت شده :Lifelineسواالت مربوط به جلسات الیف الین 
تواند موضوع جلسات وفرمت آن راتغییر دهد. مثال اولین سه شنبه ماه قدم ها، )هفته بعدی(دومین الیف الین وسومین می ومتناوبا

مختاراست تصمیم گیری کند که کدامیک ازفرمت جلسه های پیشنهادی  OAهرگروه  باشد. هبودی و...سنت ها وچهارمین قدم چهارم ب
فرمت های جلسه پیشنهادی متعددی داریم ازجمله: جلسات حضوری ، تلفنی ، تازه واردین ،  OA.orgسایت وب در را انتخاب کند.

برگزاری هرجلسه درسایت ی مطالعه قدم ، خواندنی ونوشتنی بهبودی ازلغزش ، افرادجوان ، الیف الین ، وجدان گروه جزئیات نحوه
 دونوع جلسه داریم : OAما در  ا درک کند که کدام جلسه برایش مناسب است.جلسه شرکت کند ت 6موجوداست. هرعضوباید در  

 special Topic( موضوع خاص 1
 special Focous( تمرکز خاص2

 (special Topicجلسات باموضوع خاص چیست؟ )
آنها ی کند بربرنامهمی احساسبازاست وبرجنبه های مختلف برنامه بهبودی یا زندگی که افراد  OAاعضای   ی این جلسات به روی همه

 کند.می تأثیر گذاراست تأکید
روش های بسیارمتعددی OAکنیم .در  می دراین جلسات از دوازده قدم درجهت بهبودی ازخوردن اجباری وعادات غذائی اجباری استفاده

جلسه خاص درمورد چه موضوعاتی شود که دراین می برای کارکردن برنامه وجود دارد. درجلسات باموضوع خاص به مانشان داده
کند، درصورتیکه اعضاء روش می شود، سخنران درمورد چه موضوعی صحبتمی کند، چه نشریاتی دراین جلسه خواندهمی صحبت

خاصی برای کارکردن برنامه داشته باشند.هرعضوومتعاقبا درگروه ممکن است بپذیردکه چه روشی رابرای مشارکت بهبودی شان انتخاب 
الکی ها( 12/12روزه ، افرادمنکرخدا، نشریات )90لبته مادامی که به درک مفهوم گروه رسیده باشید. جلسات باموضوع خاص مثل : کنندا

( حمایت،تازه واردین ، چگونه  OAویرایش دوم وسوم( ، نشریات )مطالعه قدم ها وسنت های OA، نشریات )کتاب بزرگ( ، نشریات )
OA جلسات باتمرکزخاص چیست؟، کارمی کند ، پرسش وپاسخ 

برخی ازاعضاءحضوردارند که تمایل دارند درجلساتی که اعضای آن تجربه ای مشابه خود آنها دارند شرکت کنند واحساس OAدرانجمن  
ه افرادسیا - جراحی چاقی - بی اشتهائی عصبی )پراشتهائی عصبی( - پوندی ها - لیست ایت جلسات عبارتنداز: کنند.می راحتی بیشتری

  افرادجوان –زنان  - مردان –( دوجنسی ، فراجنسی ، هم جنس باززن،    LGBTافرادهمجنس خواه - موضوعات سالمت - پوست
 الیف الین -بهبودی ازافزایش  - جلسات حضوری - :OA.OAg:  Suggested meeting formatفرمت های جلسه پیشنهادی درسایت  

 خواندنی ونوشتنی -قدم ی مطالعه -تلفنی  -افرادجوان  - وجدان گروه - تازه واردین -
)آگوست(به چاپ رسید  1963هست که ازسال  OAاطالعاتی ی الیف الین نشریه :وط به مجله الیف الین وجلسات آنتوضیحات مرب

ات زیادی برمحتوا وکمیت بود.به مرور زمان تغییرOA.درابتدای چاپ  این مجله عمده مطالب آن مربوط به گزارشات کنفرانس سالیانه 
آنالین دراختیار  این مجله به صورت OAlifeline.orgطریق  از امروز مجله ایجادشده است وسپس به صورت ماهیانه به چاپ رسید.

  گیرد.مشترکین قرار می
الیف ی روند برگزاری جلسات به این صورت است که در مجله life line meetinsدرجلسات الیف الین    :جلسه الیف الین نحوه برگزاری

واقع ازطریق برگزاری این  شود. درمی شود و درمورد آن بحثنوشته شده است خوانده می  OAالین مقاالت متعددی که توسط اعضای 
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ی دهیم زیرا یک تجربه جهانی ازهمهمی گروه انتقال از به سطحی فراتر بهبودی را امید خود در مسیر جلسات ما پیام تجربه، نیرو و
دنیا است وهمچنین برای کسانی که درمکان های دورافتاده ، موسسات خاص هستند ویا توان حضوردرجلسه های  سراسر از اعضاء

 خودرا بیان کنیم.ی توانیم درسطح جهانی وروزبه روز تجربهمی معمول را ندارند نوید بخش است .مادراین جلسات
قبلی نکاتی را بنویسند ومجموعه آن رابرای مجله الیف الین ی جلسه از تجربیات خود مورد بخواهیم در اعضا توانیم ازمی همچنین

 تواند اشتراکی ازمجله الیف الین برای خود داشته باشد.می هرگروه ارسال کنند.
 find aکسری ازجلسات ایران هستند که درقسمی. به چاپ رسیده است taste of lifelineبرخی داستانهای الیف الین به شکل کتاب 

meeting  ی قابل مشاهده هستند ولی چون ثبت نشده اند ، برطبق اساسنامهOA  جزءجلساتOA .ازدفتر خدمات  به حساب نمی آیند
 درخواست شده است که مابقی جلسات ایران به ثبت برسد. جهانی ازما

صورتیکه درگروه تان داستانهای الیف الین ترجمه نشده اند نیازی به  ن است که درجلسات الیف الین ای مورد در Rپاسخ نهائی  و 
الیف الین نیست . اگرکه عضوی که به زبان انگلیسی مسلط است مستقیما بخواهد ازمتن اصلی الیف الین به ی فرمت جلسهی ترجمه

جلسات عادی جلسات را ادامه دهید ویا اینکه با فرمت الیف زبان فارسی درجلسه ترجمه کند وآن رابخواند یامی توانید باهمان فرمت 
 دهید.می الین به کار ادامه

 OA"دوستی با تفاوت ها" : ما در  ی جهت شرکت درکمیته 9دعوت ازاعضای منطقه  - :OA 9ی اعضای محترم منطقه Rو: ی خبر نامه
گوییم وبه عقاید ودیدگاه های افراد می که باشند، خوش آمدگویی به همه افراد از هرنوع جنسیت ، مذهب ، رنگ، نژاد، ملیت وهویتی

به دلیل اینکه افراد ازکشورهای متعدد بازبان ، مذهب وعقاید متفاوتی هستند، اتحادبا تفاوت ها  9گذاریم . در منطقه  می احترام
 مکاتبه کنید . itdchair@OAregion9.orgلازاهمیت بسیارزیادی برخوردمی باشد.درصورت تمایل به پیوستن به این کمیته با ایمی

برای کارگاه های آتی به داوطلبانی درزمینه گردانندگی ، همراه میزبان نیازمند است.درصورت تمایل  9کمیته قدم دوازدهم منطقه  -
  مکاتبه کنید.  tswchair@OAregion9.orgباایمیل  

 :22may 2021  Topic:service& recovery @5:30pm BST(London) 13the June2021  :9اری کارگاه های مجازی درمنطقهبرگز -
The sponsor – sponsee connection @3pm Eastern (New york) -  2021 2021همایش مجازی داالس درسال OA Dallas 

virtual convention June 12,2021 - همایش مجازی فرانسه May 23-24  2021 - مایش دفتر خدماتی جهانی ثبت نام برای شرکت در ه
 .شودمی کمتری انجامی . درثبت نام زودتر ازموعد باهزینه  Junشروع ثبت نام از 2021

آبان  5از     oct 29-27شروع ثبت نام ومدت زمان برگزاری از :    :9شرکت در گردهمائی مجازی منطقه  - “July30-11"موعد ثبت نام  
آقای دانیال به عنوان  ( دراین گردهمائی  داشته باشد.visitorتواند هم نماینده وهم بازدیدکننده گانی )می  OAی ماه هرگروه ثبت شده

  اعضای جوان معرفی شدند.ی معرفی شدند وهمچنین به کمیته Rو  9رابط دوم فرامنطقه به 
ت که مابقی گروه های ثبت نشده ایران خدمات جهانی ازگروه ایران مکررا درخواست شده اس9ازبخش منطقه  -1 :پیشنهادات کمیته

به ثبت برسد.سوال اینکه آیا گروه تهران گروه هائی را به ثبت رسانده اند واگر هست لطفا لیست جلسات به ثبت  OA.orgدرسایت  
ماه  6داریم که     Testing periodترجمه ی هر نشریه ما در کمیتهی پس ازترجمه -2 رسانده را به بخش فرامنطقه اطالع رسانی کنند.

گیرد تا تأیید کنند که آیا ترجمه نشریه به حدکافی روان وخوب است می است ودراین زمان نشریه ترجمه شده مورد اعتبار سنجی قرار
شود وسپس نشریه برای مرحله چاپ وتوزیع به کمیته تولید واگذارمی گردد. این کار می یانه دراین زمان تصمیم گیری نهائی انجام

وضعیت فعلی جلسات جوانان درگروه ایران  -3 شود.می بررسی اعتبارترجمه نشریه (به چه صورت وتوسط چه کسانی درایران انجام)
 باشد؟ همچنین گروه های برگزارکننده جلسات جوانان دچارچه چالش هائی  می ورنج سنی شرکت کننده درآن به چه صورت

بررسی جهت دریافت تنخواه   -4 انان ونوجوانان ایران تلفن دراختیارکمیته فرامنطقه قرارگیرد.باشند؟لطفا ازمسئول برگزاری جلسات جومی
باشد اما بایستی اطالعات خزانه ارسال گردد تا فرم تکمیلی جهت تصمیم گیری ازخدمات جهانی می خرداد ماه10که مهلت آن تا پایان 

  OAاعضای انجمن ی گزاری کارگاه های گذشته درسایت ایران جهت استفاده( پیشنهاد کمیته جهت ارائه فایل صوتی بر 5 تأیید شود.
 فارسی زبان
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 «گزارش نواحی شورای ایران»

 09167329639: خط ماندگار تومان 1.127.500 :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
 یجلسه در فضا۱۰)  ندینمامی خوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار هی: ده گروه در ناح۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .(شودیبرگزار م نیآنال
و منابع را به  نیگروهها رابط هیو کل دینمامی خوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار هیناح ندگانینما اتی: ه۲

 فرستند.می ساختار
و  متیباشد. قمی یخوزستان در حال اطالع رسان هیناح یمجاز  یفضاآدرسها و  تهیکم قیاز طر  نیجلسات آنال نکی:ل۳

 .گرددیم یبه صورت مرتب اطالع رسان هیناح اتیشماره تلفن نشر 
 .باشدیتومان م ۸/۰۰۰/۰۰۰در حال حاضر  اتیموجود و سقف تنخواه نشر  هیدر ناح اتی: نشر ۴
-یروابط عموم تی)اهم-( یدر اطالع رسان یدو کارگاه با موضوع )حفظ گمنام یدر خواست برگزار  یاطالع رسان تهی: کم۵

 بدانند(   دیآنها چه در مورد ما با
 .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح ندگانینما اتی:گزارش ه۶
کارگاه  ی. برگزار کندیرا برگزار م هیناح ازیمورد ن یرا برعهده دارد و کارگاه ها یبالتصد یها تهیکم تیگرداننده فعال بی:نا۷

 (یدر اطالع رسان ی)حفظ گمنام یگمنام هیو تبادل تجربه نشر  یروخوان یبرگزار  - ۲و۱سنت
 .باشدیم تیو سکه در حال فعال پیچ تهی:کم۸

نبود  لیبه دل یجلسات حضور  یدر برگزار  یبهبود یانجمن و گروه ها یجهت معرف یاطالع رسان تهیکم :مشکالت ناحیه
 .میسپاسگزار  تیدر امر صدور مجوز فعال عیو تسر  یر یگیمحترم ثبت بابت پ تهیبا مشکل مواجه شده اند. از کم تیمجوز فعال

از شورا محترم در خواست  کینزد ندهیدر آ تیمجوز فعال افتیثبت در خصوص در  تهیکم هیبا توجه اطالع :پیشنهادات ناحیه
 .دییاقدام نما یتر جهت اجاره دفتر مرکز  عیهر چه سر  میدار 

 

 09156170790: خط ماندگار تومان 500.000: مبلغ اهدایی : خراساننام ناحیه
و  هایشهر  تهیکم نیبا حضور رابط ۱۵راس ساعت   نیفرورد ۲۶ خیدر تار  نیرابط اتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

مشکالت مربوط  نیشتر یب. گزارش خودشون رو ارائه کردند نیها و رابط تهیکم نیمسول. ها برگزار شد تهیو کم یادار  نیمسول
 تهیکم. کنفرانس کار کنند یتوانند با فر  یاعضا نم شتریکه ب  یبه نبود خدمتگذار  به خاطر برگزار نشدن جلسات حضور 

غام شده و با هم اد نیرابط یبهتر با را یکه هر دو در مشهد هستند به خاطر نبودن خدمتگزار و خدمات رسان ۲و  ۱ یشهر 
 .میداشته باش یز یهزار تومان به شورا وار  ۵۰۰ماه قرار شد که مبلغ  نیگرفته شده ا یرا طبق. شدند تهیکم کیبه  لیتبد

 

 -: خط ماندگار تومان 177.500 :مبلغ اهدایی : کرماننام ناحیه
صبح 9:30ساعت  ۱۴۰۰ بهشتیارد 31 خیجمعه در تار  روز ستانیس کرمان و هیناح ماه نیجلسه ا :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 هیناح و تا از خدمتگزاران حضور نداشتند دو ماه نیا. صبح ادامه داشت11:30ساعت  تا با حضور خدمتگزاران برگزار شد،
 یدر تمامو بلوچستان  ستانیس کرمان و هیدر ناح جلسات. ها داردکارگاه تهیکم ولیمس نیهمچن و 2رابط  به اجیاحت

فقط بصورت  رفتیج زاهدان، هیدر ناح جلسات شود،یکنفرانس طبق روال قبل برگزار م یدر فر  نینالآبصورت  هاشهرستان
 یهااستان تیحما و یرساناطالع با زیکرمان ن اتجلس .شودیبرگزار نم کرونا فعال وعیبعلت ش یحضور و جلسات  نینالآ
 کشنبهی ینو روزها یجلسه زندگ و ،نینالآفقط بصورت  دیام ریجلسه مس نو کرمان، یزندگ جلسه باشد،یپر بار م اریبس گرید
 2.500.000 اتیسقف نشر  اتینشر  ولیمس. شودیبرگزار م نینالآشنبه بصورت وپنج یروزها و یشنبه بصورت حضور سه و
 یدار خزانه ولیمس .باشدیم تومان 2.600.000 دیسقف جد اتینشر  میاضافه کرد اتیبه نشر تومان  100.000مبلغ  که باشدیم

به  یز یوار  وتومان  180.000ها آدرس و یبه اطالع رسان زیوار  وتومان  120.000 اتینشر  زیوار تومان 414.000کل یور آجمع 
 یاگر گروه مکان بفرستند و شانیا یبرا ار خود دیدرس جلسات جدآ خواستند ندگانیاز نما رسان اطالعتومان  114.000 شورا

 . هماهنگ کنند شانیدر نظر دارد با اشروع جلسات  اجاره و یبرا
  هاکارگاه تهیو مسئول کم ۲رابط  یبرا نداشتن خدمتگزار :مشکالت ناحیه

 تازه وارد یادیبودن تعداد ز  لیبه دل OAگروه به اصول  یگاه ساز آ  ینو خواستار کارگاه برا یه زندگندینما
 .خدمت گزار ها ثبت شود ریکه تاخ نیا :اتپیشنهاد
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 -: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی : آنالینناحیهنام 
 .دینگرد نییو اعانه به شورا تع ستین یگزارش خاص ئتیه یجلسه رسم یعدم برگزار  لیبه دل :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09172049282: خط ماندگار تومان 200.000 :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
استان فارس که  ندگانینما اتیگزارش جلسه  ه دهیهمه دوستان، چک یبرا یسالمت یبا آرزو :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 باشد:می لیبه شرح ذ دیبرگزار گرد ۱۴۰۰/۲/۲۵خیدر تار 
  نیگروه به صورت آنال۸کنفرانس برگزار شد ، در حال حاضر  یفر  قیاز طر  نیفارس بصورت آنال استان ندگانینما اتیه جلسه

در دستور کار قرار داشت که متأسفانه  زین اتیبدون خدمتگزار ه یهاپست یجلسه، انتخابات برا نیا در: کنندیم تیفعال
روابط  تهیالبدل رابط و مسئول کم یبه خدمتگزار رابط ، عل ندگانینما اتینبود. ه یخدمت یهاپست نیا یبرا یداوطلب
هزار تومان اعانه به حساب  ۲۰۰شده سبد سنت هفتم مبلغ  یغالب مبلغ جمع آور  ها،نهیاز کسر هز  پس دارد. ازین یعموم

 .دیگرد زیوار  رانیخزانه دار شورا ا
 

 09138301151: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
 ندگانینما ئتیه جلسه است: ریاصفهان به شرح ز  ندگانینما ئتیه 1۶8گزارش جلسه  دهیچک :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ،یگروه به صورت حضور  ۵ کنند؛یم تیگروه فعال10برگزار شد. در حال حاضر  یخرداد به صورت حضور  ۵ خیاصفهان در تار 
 . نیگروه صرفا آنال ۴و  نیآنال یگروه حضور  کی

 نیا یبرا یدر دستور کار قرار داشت که متأسفانه داوطلب زین ئتیبدون خدمتگزار ه یهاپست یجلسه، انتخابات برا نیا در
 دارد. ازیطرح و برنامه ن تهیبه خدمتگزار گرداننده، اطالع رسان و مسئول کم ندگانینما ئتینبود. ه یخدمت یهاپست
 یکارگاه به لپ تاپ به روزتر  تهیلپ تاپ کم یشده سبد سنت هفتم جهت ارتقا یغالب مبلغ جمع آور  ها،نهیاز کسر هز  پس

 منطقه در نظر گرفته نشد. یشورا یماه اعانه برا نیا در گروه ماند.
 

 09109796123: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی : تهراننام ناحیه
 این ناحیه گزارش کتبی ارسال نکردند.: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 -: خط ماندگار - :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
 جلسه ساختار ناحیه مرکزی به دلیل به حد نساب نرسیدن برگزار نشد. :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09384195980: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی : البرزنام ناحیه
 گزارش کتبی ارائه نکردند. :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 ماه شورا" اردیبهشت"دستور کار 

 (و طرح و برنامه و اموال چیپ و سکه ،کارگاه ها) اکمیته ه :انتخاباتبرگزاری  -1
 .کمیته های خدماتی گزارشات نواحی وگرفتن  -2
 ررسی سود نشریات )سهم سازمان جهانی، شورا و...(ب -3
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر -4

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1400 ماه تیر 4 در جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


