گزارش شورای ( Saشورای فارسی زبانان جهان)
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هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد ،رساندن پیام به معتاد جنسی که در عذاب است.
لیست
حضور
و
غیاب
ردیف

حضور غیاب
نام استان

نام رابطین

رابط 3
اول

رابط2
آخر جلسه

جلسه

 ۶۹۸۰۰۰۶۶۶۳۹۰ح

3

اصفهان و چهار محال بختیاری

حسین
ابراهیم

2

تهران

محمدعلی
غالمرضا

۶۹۹۶۸۸۳۶۶9۰

تعداد تازه

ح

اول

آخر

جلسه

جلسه

ح

ح

وارد

۶۹۹۸۹۹۰۶۶۹۰
 ۶۹۸۶۰۸۹۶۸۰۶ح

ح

ح

ح

1

البرز

مصطفی

 ۶۹۹۹۰۶۹۶۶۰۸غ

غ

غ

غ

4

خراسان رضوی

حامد
علی

 ۶۹۹۶۸۶۶۶۹۶۳ح

ح

غ

غ

۶۹۹۶۸۶۸۳۰۰۸

 ۹۶۳نفر

 99نفر

5

کردستان

فرزاد

 ۶۹۹۳۶۶۹۹۶۶۰ح

ح

غ

غ

 9نفر

6

خوزستان

بیژن
محسن

 ۶۹۸۳۰۹۸۰۰۹۶ح

ح

ح

ح

 ۸۸نفر

7

فارس

عبداهلل
اسماعیل

۶۹۸9۹99۹9۶۹

۶۹۹۰۸۹۰۰۹۹۰
 ۶۹۹۰۰۰۶9۶۰۹ح

ح

ح

ح

8

قزوین

محمد

 ۶۹۹۶۳۸۳۶۶۶۳ح

ح

ح

ح

9

مجازی اسکایپ

حشمت

 ۶۹۸۰9۶۹۸۰۶9ح

ح

غ

غ

 ۶۶نفر

31

و
کرمان
سیستان بلوچستان

مسعود
رسول

 ۶۹۹۰۶۰۶۶۰۹ح

ح

ح

ح

 ۸۶نفر

33

گیالن

حامد
یاسر

32

مازندران و گلستان

محمد
محسن

۶۹۹۸۹۳9۶۹۰۶
ح

ح

ح

ح

 7نفر

 ۶۹۹۹۹۰۶۹۰۹9ح

ح

ح

ح

 ۰۶نفر

۶۹۹۹۸۸۹9۸۹۳
۶۹۹۹9۹۳۶۰۳۶
۶۹۹۹9۶۹۹۳۶

31

مرکزی

امیر

 ۶۹۹۳۹۰۹۶۳۹۸ح

ح

غ

غ

 ۶نفر

34

کیش

سامان

 ۶۹۶۹۸۹9۶۳۶۰ح

ح

غ

غ

 ۰نفر

35

همدان

مصطفی

 ۶۹۹۰۹۰۹۰۰۹۸ح

ح

غ

غ

 ۶۸نفر

36

یزد

محمد
علی

 ۶۹۹۸۳۶9۶9۰۰ح

ح

ح

ح

37

قم

حسین
روح اهلل

38

کرمانشاه

سجاد

۶۹۹۶۶۰۶۹۸۶۶
 ۶۹۹۹۶۶۶۶۸۶۸ح

ح

ح

ح

 9نفر

(ماندگار) ۶۹۹۶9۶۶9۶۰
 ۶۹۸۰۳۶۹9۰۰۳ح

ح

غ

غ

39

فارسی زبانان المان

فرید

 ۶۶۰۹۹۶۶۹۰۸۰۶۶۸۳غ

غ

غ

غ

21

فارسی زبانان وین

فرید

 ۶۶۰۸۰۰۶9۳۳۶۸۸۸غ

غ

غ

غ

 ۹۶نفر
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خدمت

نام

همراه

خدمت

نام

همراه

یونس

۶۹۹۶۳۳9۸۸۹۸۰

ح

۶۹۸۶۳۶۸۶۰۳۳

ح

ح

غ

غ
ح

اول

آخر

ح

اول

آخر

منشی

مهدی

۶۹۹۹۹۹۳9۰۰9

ح

ح

کمیته کارگاه

گرداننده

محمد

۶۹۹۳۶۶۶۰۹۹۶

ح

ح

کمیته وب سایت

حسین

نایب گرداننده

-

-

-

-

کمیته نشریات

حسین

۶۹۹۹۳۰۹۶۹۰۶

خزانه دار

عزیز

۶۹۹۶9۶۹۸۶۰۸

ح

ح

مسئول برگزاری شورا

حسین

۶۹۹۹۶۶۶۶۸۶۸

ح

۶۹۹۶۶۶۹۹۰۸۶

ح

ح

کمیته ترجمه

فاطمه

۶۹۹۰۶۹9۸۸۶۰

غ

غ

رابط ۶بین الملل

-

-

-

-

کمیته نشریات داخلی

میالد

۶۹۹۸۹۹۹۳۰۰۶

ح

ح

کمیته چیپ

حسین

۶۹۹9۳۶۳9۳۰۰

غ

غ

مسئول برگزاری همایش

فاطمه

۶۹۹۶۹۶۶۹۶۶۰

ح

ح

کمیته اموال

رضا

۶۹۸9۰۳۶۶۰۸۶

غ

ح

کمیته ثبت

مهدی

۶۹۹۹9۹۸۳۶۸۶

ح

غ

امیر

-

غ

غ

نفر دوم ثبت

مهدی

۶۹۹۹9۹۸۳۶۸۶

ح

ح

مجید

۶۹۹۶۰۶۶۶۶۰۶

ح

رابط  ۹بین الملل حسین

کمیته
رسانی

اطالع

کمیته آدرس

ح

گزارش رابطین استان ها

استان اصفهان

( حسین  - ۶۹۸۰۰۰۶۶۶۳۹۰ابراهیم ) ۶۹۹۸۹۹۰۶۶۹۰

تعداد جلسات بهبودی در کل استان ۸۸ :گروه  ۶۹ -جلسه در هفته
مقدار فروش نشریات ۸ :میلیون تومان
مقدار فروش چیپ ۹۶۶ :هزار تومان
پیشنهاد:
 -۶شمارههای آدرس جلسات به صورت کارتی مجدد چاپ شود.
 -۸گزارش کمیته کارگاهها مختصر تر نوشته شود.
مشکالت و سواالت:
 -۹آیا میتوان چکین روزانه را به نشریات  saاضافه کرد؟

2

 -۶چرا ریز مبالغ اعانه استانها در گزارش خزانه و گزارش شورای قبلی نبوده است؟ (لزوم شفاف بودن اعانه های دریافتی و پرداخت
ها).
 -۶آیا امکان کاهش قیمت کتابهای قدم در عمل و کتاب سفید وجود دارد؟
شماره تماس آدرس جلسات :آقایان  - ۶۹۹۸۶۹۹۸۸۹۸بانوان ۶۹۹۸۰۳۸۶9۹۹

استان تهران

رابط  ۹محمد علی  ۶۹۸۶۰۸۹۶۸۰۶ :رابط  ۶غالمرضا ۶۹۹۶۸۸۳۶۶9۰ :

(خط ماندگار رابط ۶۹۸۸۸۶۰۶۶۹۶ :
مقدار فروش نشریات در  ۸ماه گذشته  ۶۶۹۶۶۶۶ :تومان (دو میلیون و ده هزار تومان ).
مقدار فروش چیپ در سه ماه گذشته  ۶۶۶۶۶۶تومان.
تعداد جلسات بهبودی در هفته ؟ ۸۶جلسه در  ۹۰گروه.
تعداد اعضای تازه وارد  ۹۶۳نفر
درخواست ها ،پیشنهادات ،سواالت :
 .۹ایا مسئول سایت برای ساخت اپلیکیشن رای باید مجدد داشته باشد یا خیر؟
 . ۶هزینه اقدامات مسئول سایت در سه ماه به چه صورت بوده؟
 . ۸ایا جلسات اسکایپ رسمیت دارد؟ رای دارد؟ رابط دارد؟
 . ۰کمیته اطالع رسانی چرا کتبی گزارش نمی دهد؟ همچنین ریز گزارش خزانه را خزانه دار بدهد.
 . ۶در ترجمه و ویرایش بیشتر دقت شود و اشتباهات زیادی مشاهده می شود.همچنین در قیمتگذاری دقت شود.
 . ۰ایا در انجمن اس ای صیغه لغزش است .؟
 . 9چرا کتاب سنتها پیگیری نمیشود؟
 .۳پیشنهاد اینکه بهبودی ادامه دارد و قدم در عمل سی دی شود
 .۹کار ثبت به کجا کشید ؟
 . ۹۶چرا قدم در عمل که چند صفحه به ان اضافه شده ترجمه نمیشود؟
 . ۹۹ایا محل کمیته ثبت و نشریات جداست؟
 . ۹۶ایا سکه تهیه میشود؟
 . ۹۸درخواست اینکه شورا در دوره بعد تهران باشد .
 . ۹۰در خواست اینکه کارگاه مجمع خدمات جهانی در تهران برگزار شود .
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 . ۹۶ایا اعضای اس ای میتوانند جلسات اسکایپ با حضور اعضای خارجی داشته باشند؟
 .۹۰پیشنهاد برگزاری یک هم اندیشی تمام انجمن ها به پیشنهاد اس ای برای تعامل بیشتر.
تلفن منشی تهران  :محمد ۶۹۹۶۶۶۹۶۳۰۸

با تشکر صمیمانه از تمام خدمتگزاران عاشق

استان خراسان رضوی (حامد  -۶۹۹۶۸۶۶۶۹۶۳علی )۶۹۹۶۸۶۸۳۰۰۸
منشی هیئت نمایندگان ( :ناهید )۶۹۹۶۰۹۹۶۶۶۶

تعداد جلسات بهبودی در کل استان ۶۹ :جلسه در هفته ۶ .گروه آقایان۶ -گروه بانوان
تعداد اعضای شرکت کننده در استان 9۶ :نفر
تعداد تازه وارد 99 :نفر
مقدار فروش نشریات۹۶۳۶۶۶ :
مقدار فروش چیپ ۰۶ :عدد
گزارش )موفقیت ها و تجربیات مشکالت پیشنهادات درخواست ها و:)...
به لطف خداوند و تعهد خدمتگزاران جلسات نسبت به گذشته با برنامه بهتر و منظم تر برگزار
می شود .افزایش اعضای شرکت کننده داشتیم.
مشکالت:
جلسات گناباد به علت حمایت نکردن اعضا به طور مرتب برگزار نمی شود  .گروه آقایان رهایی
به علت ناهماهنگی خدمتگزاران و موجر از  9جلسه در هفته به  3جلسه در هفته تغییر کرده و
اعضا به طور مرتب حمایت نمی کنند.
درخواست ها:
کارگاه جهت بانوان و آقایان به علت عدم آگاهی خدمتگزاران و اعضا

استان خوزستان

بیژن  ۶۹۸۳۰۹۸۰۰۹۶محسن ۶۹۹۰۸۹۰۰۹۹۰

تعداد جلسات بهبودی در کل استان ۶۹ :جلسه
مقدار فروش نشریات- :

مقدار فروش چیپ ۰۰ :عدد
گزارش )موفقیت ها و تجربیات مشکالت پیشنهادات درخواست ها و:)...

گرفتن جشن  ۰سالگی گروه شوشتر -جذب و حمایت تازه واردین -برگزاری مرتب جلسات
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(سوال) چرا تراز نامه قدم یک مانند قدم های  ۶و ۰و  ۰و  ۳در کتاب قدم در عمل وجود ندارد؟
جواب :در لیست نشریات دفتر جهانی پمفلتی به اسم ' ترازنامه قدم یک ' وجود داره که البته ما در اختیار نداریم و تهیه نشده که میشه
تهیه اش کرد  .نسخه نهایی کتاب قدم در عمل را از دفتر جهانی گرفته آیم ولی چون هنوز در اولویت ترجمه ما نیست نخوانده آیم .اما
بررسی میکنیم تا ببینیم در این نسخه تراز نامه هست یا نه.
(سوال) در کتاب قدم در عمل مرتبا به الکلی های گمنام اشاره شده است و در قدم  ۶سوال  ۹و در قدم  ۹سوال  ۹۶ما را ارجاع داده
به کتاب الکلی های گمنام .سوال اینجاست که گروه هایی که به کتاب الکلی های گمنام دسترسی ندارند چیست؟ لطفا کتاب الکلی
های گمنام را به نشریات اضافه کنید یا سوال را حذف کنید.
جواب  :کمیته نشریات به علت نداشتن رای وجدان نمی تواند نشریات را تهیه کند و لذا طبق سنت  ۰هر گروه مستقل می باشد .گروه
شما خودش می تواند از یک گروه الکلی های گمنام نشریات مورد نیاز را تهیه کند .می توانید پیشنهاد برای شورا بیاورید.
(سوال از کمیته ترجمه) :چرا در کتاب بهبودی ادامه دارد دیو نامرئی حذف شده است؟
جواب :در کمیته های قبلی انجام شده و بهبودی ادامه دارد در دستور کار ما فعال نبوده است تا بررسی کنیم .
آیا اگر عضوی تمایل داشته باشد در زمینه ترجمه با شما همکاری کند شما به عنوان مسئول این کمیته مشکلی ندارد؟
جواب :فکر نمیکنم کمک کسی را رد کرده باشم .
چرا زمانیکه یک کتاب از نشریات کم می شود و قرار است تا چند وقت دیگر چاپ شود مسئول نشریات اطالع رسانی نمی کند؟
جواب :ما اطالع رسانی می کنیم.

در خواست:

 -۹مجله رویش ترجمه شود و از طرف رابط بین الملل به ساختار جهانی داده شود.
 -۶درخواست برگزاری شورا در سال آینده در استان خوزستان به مرکزیت اهواز.

استان فارس

عبداله

۶۹۹۰۰۰۶9۶۰۹

هادی ۶۹۸9۹99۹9۶۹

تعداد جلسات بهبودی در کل استان ۹۹ :جلسه
مقدار فروش نشریات :حدودا ۹۳۶۶۶۶۶
مقدار فروش چیپ ۹۶۶۶۶۶:تومان

گزارش )موفقیت ها و تجربیات مشکالت پیشنهادات درخواست ها و:)...
 -۹حساب خزانه سه امضاء شود و هیچ پول دستی در شورا رد و بدل نشود.
 -۶نشریه تک برگی با کیفیت چاپ شود.
 -۸کتاب زرد چی هست؟
درخواست :درخواست از کمیته کارگاه برای شهرستان فیروزآباد .
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استان قزوین:

محمد

۶۹۹۶۳۸۳۶۶۶۳

تعداد جلسات بهبودی در کل استان ۶ :جلسه در هفته
مقدار فروش نشریات ۹۶۶ :هزار تومان
مقدار فروش چیپ .:نداشتیم
گزارش (موفقیت ها ،تجربیات ،مشکالت ،پیشنهادات ،درخواست ها و:)...
تعویض مکان جلسه و رعایت سنت هفتم در این تعویض مکان
مشکالت:
نبود تازه وارد و عدم توانایی گروه در نگهداری و جذب تازه وارد ،نبود خدمتگزار
پیشنهادات:
یشنهاد می شود شماره تلفن های ماندگار حتما تحت نظارت نماینده و علی البدل گروه ها باشد و در صورت نیاز بالفاصله رسما اعالمشود که آن خط از لیست شماره تلفنهای ماندگار حفظ شود.
 پیشنهاد می شود مجددا گروه تلگرامی شورا در راستای بهبود ارائه خدمات راه اندازی شود.درخواست ها:
از کمیته اطالع رسانی درخواست می شود برای بهبود مکان جلسه قزوین حضوری به قزوین بیاید و راهکار عملی ارائه دهد .نه صرفا
راهنمایی
نام نماینده گروه :محمد
نام علی البدل گروه :حمید

شماره تماس۶۹۹۶۳۸۳۶۶۶۳ :
شماره تماس۶۹۸9۶۰۹۰۶۸۹ :

مجازی اسکایپ

حشمت۶۹۸۰9۶۹۸۰۶9

تعداد جلسات بهبودی در کل استان :آقایان  ۸جلسه و بانوان  ۶جلسه
تعداد تازه واردین در استان  :در یک ماه اخیر  ۶۶نفر

گزارش) موفقیت ها و تجربیات مشکالت پیشنهادات درخواست ها و:)...
جلسات طبق دوازده سنت برگزار می شود.
پیشنهاد  :مستقل شدن اسکایپ – برگزاری کارگاه – ثبت آیدی های گروه در سایت -مستقل شدن اسکایپ و فرستادن نماینده -حساب
ارزی برای واریز پول -برطرف کردن مشکل واریزی اعضای فارسی زبانان خارج از کشور.
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استان کرمان و سیستان بلوچستان

مسعود  -۶۹۹۰۶۰۶۶۰۹۶رسول ۶۹۹۸۹۳9۶۹۰۶

تعداد جلسات  ۸۶ :جلسه
تعداداعضا ۸۶۶ :نفر
جلسه چابهار جدیدا استارت خورده -جلسه شب کرمان به هر هفت روز هفته افزایش پیدا کرده -جلسه وحدت عصر کرمان که مدتی
تعطیل بود ،مجددا آغاز به کار کرده ،جلسه راوز نیز پس از مدتها بالتکلیفی مجددا شروع به کار کرد ،جلسات جیرفت پس از دو ماه تعطیلی
خوشبختانه با  ۶گروه باز شد.
مشکل :کمبود برخی نشریات و جوابگو نبودن کمیته نشریات
سواالت :آیا کارگاه های آموزشی بانوان را اعضا مرد می توانند گردانندگی کنند؟

محمد ۶۹۹۹۰۶۹۰۹9

استان گلستان و مازندران

محسن ۶۹۹۹9۶۹۹۳۶

تعداد جلسات بهبودی در کل استان ۰:گروه و  ۰۳جلسه در ماه و  ۹9جلسه در هفته
مقدار فروش نشریات ۶۰۶۶۶۶ :تومان

مقدار فروش چیپ- :
گزارش )موفقیت ها و تجربیات مشکالت پیشنهادات درخواست ها و:)...
جلسه تازه تاسیس در قائم شهر داشتیم -جلسه نیمروزی گرگان به حرکت صبح تبدیل شد -اهدا پک نشریات به سه جلسه تازه تاسیس
در یک ماه اخیر در استان -ایجاد خدمت کمیته نشریات در استان -برگزاری مرتب کارگاه.
مشکالت:
مشکل مکان مناسب داریم -کمبود اعضای آموزش دیده برای اطالع رسانی -نشریات دیر بدستمان میرسد.
پیشنهاد و درخواست :
منطقه بندی یا شرایط الحاق برای نواحی و رابطین -درخواست برگزاری کارگاه سراسری به صورت گلگشت در ناحیه شمال توسط
کمیته کارگاه ها – از کمیته اموال درخواست انبارگردانی داریم -اعالم موجودی دقیق نقدی و موجودی دقیق نشریات و فروش کامل
و مجموع فروش کامل(ریز گزارش دقیق استان ها) -درخواست یک نسخه از اساسنامه در اختیار رابطین در شورا قرار گیرد -چرا گزارش
خرید نشریات استان گلستان و مازندران در گزارش اموال ثبت نشده است.

استان مرکزی

امیر ۶۹۹۳۹۰۹۶۳۹۸ -

نام  ،شماره تماس وایمیل رابطین استان :امیر ۶۹۹۳۹۰۹۶۳۹۸ -
نام وشماره تماس منشی ناحیه (یا اداری استان)  :محمد۶۹۹۳۶۶۶۰۹۹۶ -
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تعداد اعضای شرکت کننده در کل استان  9۹۶ :نفر طی سه ماه – بطور میانگین در هر جلسه بین  ۹۶تا  ۹۶نفر در هر جلسه.
تعداد جلسات بهبودی در کل استان  ۰ :جلسه بهبودی
تعداد تازه واردین در کل استان ۶ :نفر
مقدار فروش نشریات در سه ماهه اخیر در کل استان  ۳۶ :هزار تومان
مقدار فروش چیپ در سه ماهه اخیر در کل استان  ۹9 :عدد چیپ اهداء شده است.
گزارش روند بهبودی  :جلسات بطور منظم برگزار شده – اکثریت اعضاءدر حال کارکرد قدم هستند -خدمتها در حال چرخش و انجام
است.
درخواست ها :تهیه کتاب قدم در عمل– چاپ قطع جیبی کتاب قدم در عمل و کتاب سفید( بخاطر سهولت در جابجایی بویژه در بیرون
رفتن از خانه ،مسافرتها  ،میهمانی ها = مهمترین ابزار همراه با حفظ گمنامی است چون کوچک است)
مشکالت :نتوانستیم پیام رسانی بیرونی به سازمانها داشته باشیم -فروش کم نشریات در گروه.
پیشنهادات  :برگزاری کارگاههای اسکایپ ادامه داشته باشد به جهت پایین بودن هزینه ها و حضور حداکثری اعضاء .
تلفن آدرس جلسات استان مرکزی ۶۹۹۳۶۶۶۶9۶۶ :
جلسات بهبودی آقایان :شنبه  ،یکشنبه  ،دوشنبه  ،پنجشنبه ساعت  ۹۹الی  ۶۶:۸۶و چهار شنبه  ۹۶:۸۶تا  ۹۶ظهر
جلسات بانوان :روز دوشنبه ساعت  ۹۰الی ۹۶
مکان برگزای جلسه:اراک پارک امیرکبیر ،سالن آمفی تاتر

کیش

سامان ۶۹۶۹۸۹9۶۳۶۰

تعداد جلسات بهبودی در کل استان ۰-:جلسه در هفته
مقدار فروش نشریات ۰۶۶۶۶:تومان
مقدار فروش چیپ۶۶۶۶۶:تومان
از مسئول کمیته کارگاه ها بابت برگزاری کارگاه کمال قدردانی را داریم .ساعات جلسات کیش تغییر کرده است -امنیت جلسات کیش
پایین است .نبود مکتن برای برگزاری جلسه داریم -مورد قضاوت قرار گرفتن توسط برنامه های دوازده قدمی دیگر را داریم.
سواالت:
همایش در کدام شهر برگزار می شود؟
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کمیته ثبت در چه مرحله ای است؟
درخواست:
جلسات کارگاهی اسکایپ را بیشتر کنید

استان همدان

مصطفی ۶۹۹۰۹۰۹۰۰۹۸

تعداد جلسات بهبودی در کل استان  ۳ :جلسه
مقدار فروش نشریات ۰۶۶۶۶۶:تومان
مقدار فروش چیپ-:
گزارش )موفقیت ها و تجربیات مشکالت پیشنهادات درخواست ها و)...

گزارش :برگزاری مرتب جلسات -روند صعودی فعالیت خدمتگزاران
درخواست:

برگزاری کارگاه با موضوع چگونگی مشارکت و اطالع رسانی و گمنامی -در صورت امکان برگزاری کارگاههای آموزشی در فضای اسکایپ و
با نظارت کمیته کارگاهها
پیشنهادات :آمادگی استان همدان برای برگزاری مجمع سه روزه -عدم مطابقت بعضی سواالت قدم در عمل مثال در قدم  ۶سوال  ۹گفته
شده که مراجعه شود به الکلی های گمنام صفحه  ۹۶۸و  ۹۶۰که در واقع در صفحه  9۸است.

استان یزد

محمد ۶۹۹۸۳۶9۶9۰۰

علی ۶۹۹۶۰۶۹۸۶۶

تعداد جلسات بهبودی در کل استان ۹۹ :جلسه و  ۹جلسه بانوان
مقدار فروش نشریات- :
مقدار فروش چیپ- :
گزارش )موفقیت ها و تجربیات مشکالت پیشنهادات درخواست ها و:)...

برگزاری دو جلسه جدید -تولد  ۰سالگی یزد -انتخاب خدمتگذاران هیئت نمایندگان
درخواست:

درخواست از آدرس جلسات برای وارد کردن آدرس جلسات یزد.
مسئول ترجمه کتابهایی که قرار است ترجمه شود را به اطالع رابطین برساند تا آنها اولویت بندی کنند.
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استان قم)parsa1930@yahoo.com ( :

حسین  -19391515111روح اهلل( ماندگار) 1931755756

تعداد جلسات بهبودی در کل استان ۰ :جلسه در هفته
مقدار فروش نشریات ۶۰۶ :هزار تومان
مقدار فروش چیپ- :
گزارش) موفقیت ها و تجربیات مشکالت پیشنهادات درخواست ها و:)...
درخواست:
مشکالت :به دلیل ثبت نشدن انجمن کمبود جا و مکان برای گسترش جلسه را داریم

استان گیالن (حامد  -۶۹۹۹۸۸۹9۸۹۳یاسر )۶۹۹۹9۹۳۶۰۳۶
تعداد اعضا  ۶۶:نفر
تعداد تازه وارد  9 :نفر
چیپ مصرفی  ۹۶ :عدد
موفقیت گروه  :جلسات کارگاهی باحضور نیکالس برگزار کردیم که میانگین اعضا زیاد شده است.
مشکالت گروه :ندارد
تعداد گروه ها ۶ :گروه
مبلغ نشریات ۶۶۶۶۶۶ :تومان
خزانه کل  ۹۶9۶۶۶ :تومان

استان کرمانشاه

سجاد ۶۹۸۰۳۶۹9۰۰۳

تعداد جلسات بهبودی در کل استان  ۹ :گروه

مشکالت:
مشکل مکان داریم از اطالع رسانی می خواهیم در این موضوع یاریمان کند.
درخواست :درخواست کارگاه ( با موضوع کارکرد قدم با اهمیت داشتن راهنما) داریم.

استان البرز

مصطفی ۶۹۹۹۰۶۹۶۶۰۸

تعداد جلسات بهبودی ۶ :جلسه در هفته
مشکالت گروه ها :به لطف خدا مشکل خاصی نداریم
پیشنهادات و درخواست ها:
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 . ۹اصالح ترجمه ای و صفحه آرایی و تکثیر تک برگی "برای تازه وارد" مطابق با نمونۀ زبان اصلی ،بر روی کاغذ رنگی و تا خورده
شده .همانند  NGOهای دیگر.
 . ۶تهیۀ برنامه ای به شکل اپلیکیشن اندروید ،قابل نصب بر روی گوشی های همراه و با مضامین
پیشنهادات :
آدرس جلسات همراه با موقعیت مکانی بر روی نقشۀ گوگل.
تاریخ تولّد قابل ذخیره سازی و نمایش دقیق آن در روز های استفاده از اپلیکیشن.
تک برگی ها و معرفی انجمن  SAبه اشخاص تازه وارد.
چند نمونه از فایل های صوتی قابل دانلود ،شامل تعریف پاکی ،قدم ها و غیره.
 . ۸مسئول محترم سایت اینترنت می توانند با الگو برداری از سایت جهانی SA : https://www.sa.org
مقاله های به روز را با همکاری تیم ترجمه در سایت قرار دهند .نمونه ای از این مقاله در صفحات
ضمیمه و با عنوان" :بخشش ابزاری دیگر از بهبودی" موجود می باشد) .ضمیمۀ شماره ) ۶
 . ۰سردبیر محترم مجلّۀ رویش می توانند از مقاالت و بخش هایی از مجلّۀ جهانی  SAبا عنوان
 ESSAYاستفاده کنند .نمونه ای از این مقالۀ تاثیر گذار تحت عنوان" :صداقت" در ادامه آورده
شده است( .ضمیمۀ شماره ) ۶
 .۶ضمن تشکّر و قدردانی از زحمات مسئول محترم کمیتۀ ترجمه ،از ایشان پاسخ گویی واضح و به
موقع نسبت به ابهامات ترجمه ای و پیشنهادات مطرح شده را تقاضامندم.

استان کردستان

فرزاد ۶۹۹۳۶۶۹۹۶۶۰

تعداد جلسات  ۸ :جلسه در هفته
تازه وارد  9 :نفر
موفقیت ها  :جذب تازه وارد -اضافه شدن یک جلسه در هفته -برگزاری مرتب جلسات -داشتن مکان برای جلسه
مشکالت :عدم آگاهی اعضا در مورد خدمت -تشنج در جلسات
پیشنهادات :برداشتن قدم صفر از انجمن -برگزاری شورا در سنندج

گروه فارسی زبان آلمان

فرید ۶۶۰۹۹۶۶۹۰۸۰۶۶۸۳

متعهد می شوم در هر زمان و مکانی هرکس برای پرهیز جنسی درخواست کمک نمود به او کمک کنم تا بدین گونه خود را مسئول
بدانم.
به لطف ایزد منان اولین جلسه انجمن معتادان جنسی گمنام به تاریخ  ۸۶سپتامبر  ۶۶۹9در منزل شخصی یکی از اعضا با حضور  ۸نفر
استارت خورد .در تاریخ  ۶۶دسامبر  ۶۶۹9با همکاری اعضا جلسه آلمانی زبان هماهنگی های الزم انجام و مکانی برای
تشکیل جلسات در نظر گرفته شد که آدرس آن به شرح زیر می باشد:
 ( - Feilenstraß 4,Bielefeld33602تلفن )۶۶۰۹۹۶۶۹۰۸۰۶۶۸۳
 AS.persian.german@gmail.comایمیل
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جلسات به صورت یک بار در هفته و در روزهای شنبه ساعت  ۶:۶۶بعد از ظهر برگزار می شود.
فعالیت های انجام شده:
( ۹در طول این مدت با خدمت گزاران و اعضای جلسه انجمن معتادان جنسی گمنام فارسی زبان اتریش
ارتباط برقرار کردیم که از این طریق  ۸پک کامل نشریات برایمان از طرف آن گروه ارسال شد که بین
اعضای تازه وارد توزیع شد.
 (۶در تاریخ  ۶9دسامبر  ۶۶۹9در سایت شورای انجمن معتادان جنسی گمنام آلمان ثبت شدیم
 ( ۸در تاریخ  ۹۸ژانویه  ۶۶۹۳در سایت شورای انجمن معتادان جنسی گمنام ایران ثبت شدیم.
جلسات اداری گروه به صورت منظم برگزار شده و در پی رای گیری افراد به شرح ذیل به عنوان
خدمت گزار انتخاب شدند:
نماینده گروه فرید -خزانه دار :جواد -مسئول نشریات :رامین -مسئول ایمیل و تلفن :(...ابوالفضل)
تعداد اعضا در حال حاضر  ۶نفر می باشد.
 -۰اعضا در تاریخ  ۹9نوامبر تا  ۹۹نوامبر  ۶۶۹9در همایشی  ۸روزه در کشور آلمان
شرکت نموده و حامل پیام دوستی از طرف اعضای انجمن معتادان جنسی گمنام المان به
همدردان ایرانی خود هستتند.
( ۶در طول این مدت با اعضای تازه وارد آلمان ارتباط برقرار کردیم که طریقه آشنایی با
دوستان تازه وارد از طریق اسکایپ بوده است.
مشکالت:
نبود نشریات در گروه
درخواست ها و نیاز ها
 ( ۹نیاز به نشریات
(۶نیاز به حمایت معنوی و تجربه اعضای خدمت گزار شورای انجمن معتادان جنسی گمنام ایران.
با سپاس فراوان گروه فارسی زبان آلمان

گزارش گروه فارسی زبان همای وین

نوید ۶۶۰۸۰۰۶9۳۳۶۸۸۸

جلسه معتادان جنسی گمنام همای وین حدود یک و نیم سال پیش با  ۶عضو در پارک استارت خورد که
به مرور زمان با شرکت اعضای تازه وارد و اعضای فارسی زبان ساکن در اروپا شروع به رشد کرد
تعداد اعضای تازه وارد در یک سال گذشته حدودا  ۹۶نفر بوده
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تعداد اعضا در حال حاضر  ۶نفر می باشد
آدرس جلسه :

Bischof Faber platz 7, 1180 Wien

(پنجشنبه  -ساعت )۹9:۸۶

جلسه معتادان جنسی گمنام از تاریخ  ۶۶۹۳/۶/۶تا تاریخ  ۶۶۹۳/۶/۰جلسه کارگاه دوازده قدم با همکاری اعضای معتادان
جنسی گمنام جهانی برگزار خواهد شد.
جلسه به اعضای فارسی زبان ساکن اروپا نشریه فرستاده
جلسات اداری گروه به صورت منظم برگزار شده و در پی رای گیری افراد به شرح ذیل به عنوان
خدمت گزار انتخاب شدند
نماینده گروه  :فرید -خزانه دار :مجید -مسول نشریات :سعید -منشی :فوآد

مشکالت
عدم حمایت اعضا و عدم حمایت سبد سنت  9جلسه حتی با کمبود بودجه برای کرایه مکان مواجه شده است

درخواست
نیاز به حمایت معنوی و تجربه اعضای خدمت گزار شورای انجمن معتادان جنسی گمنام ایران.

گزارش کمیته ها
گزارش کمیته ادرس جلسات ایران
قبل از ارائه گزارش به خاطر غیبت دوره قبل از دوستان عذرخواهی میکنم
تلفن کمیته آقایان ۶۹۹۶۰۶۶۶۶۰۶
تلفن کمیته خانم ها
خدمت گزار کمیته مجید
بازو آقایان مهرداد  .اهواز
بازو بانوان فاطمه خانم  +البته با کلی خدمت گزار
خانم جا دارد از طرف خودم سپاسگزاری کنم به خاطر خدمت صادقانه
 _۹پاسخگویی به تمام تماس های دریافتی
 _۶به روز رسانی لیست و اسامی شماره ها
 _۸زدن گروه تلگرامی برای خدمت گزاران و کمیته های آدرس جلسات شهر های ایران
جهت بروز رسانی آدرس جلسات
 _۰همکاری با مسئول سایت جهت بروز رسانی
آدرس جلسات و تقدیر تشکر از طرف خودم جهت خدمت صادقانه
 -۶تشکر از یکی از دوستان خدمتگزار جهت اپیکشن آدرس جلسات ایران
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از رابطه ها درخواست دارم برای بروز رسانی آدرس جلسات با بنده همکاری کنند و برای کمیته های آدرس جلسات منطقه و شهر شان
شماره تلفن ماندگار تهیه کنند .پیشنهاد میکنم کمیته بانوان از اقایان جدا شود و مستقل باشد و به عنوان بازو از طرف کمیته ادرس
جلسات آقایان انتخاب نشود و در شورا رای گیری شود

گزارش مالی
شارژ تلفن بانوان توی دو دوره  ۰۶۶۶۶هزارتومان
شارژ تلفن آقایان توی دو دوره  ۰۶۶۶۶هزارتومان
کرایه رفت و آمد کمیته برای جلسه شورا  ۹9۶۶۶۶تومان
گزارش کمیته آدرسها واطالع رسانی بانوان ایران
فعالیت های انجام شده :
.۹پاسخگویی به تماسهای دریافتی بر خط ۶۹۹۶۶۸۶۶۶۹۸وسایر خطوط.
.۶به روزرسانی خطوط پاسخگوی بانوان در سطح ایران که شامل:
کرمان

 ۶۹۹۸۹۰۹۳۰۰۹قم

 ۶۹۹۶۹۶۶۹۶۶۰خوزستان

قزوین

 ۶۹۹۶۶۹۶۶۳۳۹فارس

 ۶۹۸۸۰۹۸۹۶9۶خراسان

۶۹۸۹۶۸۰۹9۶۹
مرکزی

 ۶۹۶۹9۶۶۳۳۰9گلستان

 ۶۹۸۹۰۸۳۹۰۶۰اصفهان
رضوی آذربایجان

۶۹۸۹۶۹۸۹۹۳۶
 ۶۹۸۰۸۶9۳۶۰۶مازندران

۶۹۹۸۰۳۸۶9۹۹

شرقی۶۹۹۰۶۹9۸۸۶۰

 ۶۹۶۸۸۰۶۰۰۶۹تهران

۶۹۸۳۶۶۹۶۶۹۸

 .۸به رو زرسانی لیست اسامی وشماره تلفن های پاسخگو به تازه واردین ودوستان بهبودی خدمتگزار که شامل حدود۸۶بانو به صورت
داوطلبانه می باشد.
 .۰ارتباط خطوط پاسخگوی بانو در گروه مجازی کمیته آدرسها واطالع رسانی بانوان در راستای مسایل ایجاد شده برای بانوان پاسخگوی
خطوط.
 .۶فعالیت در کانال مختص بانوان وتازه واردان بانو که شامل  ۰۹۹بانواست.
نکات :
 .۹در حال حاضر۹۹جلسه مختص بانوان در شهرهای( مشهد ،اصفهان ،شیراز ،قم ،کرمان ،گرگان،تهران ،بابلسر ،اراک) وجود دارد.
 .۶جلسه جدید گرگان در طی فصل گذشته
ایجاد و جلسات یزد و قزوین کنسل شده است
 .۸هزینه فعالیتهای کمیته در طی دوفصل گذشته۰۶۶۶۶۶ریال بوده است.
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کمیته سایت( ITحسین )info@sa-iran.org ۶۹۸۶۳۶۸۶۰۳۳
کارهای انجام گرفته:
 توسعه سایت از نظر بهینه سازی برای موتورهای جستجو  -سئو :تغییرات ساختاری ،لینک دهی ،محتوایی رتبه و ترافیک سایت ما باالتر از سایت خدمات جهانی (برای اولین بار) و سایت های دیگر مربوط به ( SAدر )Alexa افزایش  ۹۶۹درصد زمان ماندگاری در سایت افزایش  ۶9درصد نرخ خروج از صفحات افزایش  ۶۹درصد در نتایج پرس و جوها (توسعه برای کلمات کلیدی :شهوت ،پورنوگرافی ،خودارضایی ،اعتیاد جنسی و )...هزینهها:
 تنخواه دوره قبل  ۶۶۶هزار تومان هزینه توسعه سایتجلسات اسکایپ:
 گروه چهارشنبههای بانوان اسکایپ ۹۶۶ ،هزارتومان اعانه به شورا داشتند (رسید آن به پیوست)خدمتگزاران:
 سپاس از دوستانی در این کمیته خدمت می کنند.کار آینده:
 ادامه توسعه سایت برای پرس و جوهای اینترنتی طراحی اپلیکیشن تمدید دامنه سایت درخواست مبلغ  ۹میلیون و پانصد هزار تومانهدف و وظایف کمیته حمایت بانوان ( Support for Women Committee -به درخواست شورا)
هدف:
جهت رشد بیشتر بانوان هوشیار در ایران و کشورهای فارسی زبان
وظایف و مسئولیتها:
 حفظ ارتباط با اعضای بانو از طریق منطقه و فهمیدن نیازهایشان مرتبط کردن اعضای بانو با یکدیگر و با منابعی که برای آنها مناسبتر است آسانسازی ایجاد منابع جدید مناسب برای بانوان فراهم کردن محتویات ،راهنمایان و حمایت الزم برای جلسات مختص بانوان ،در جاهایی این نیازها وجود دارد.15

 فراهم کردن و انتشار اطالعات درباره جلسات بانوان و رویدادهای مربوط به آنان ارتباط با زنان انجمن  SAدر سراسر جهان انتخاب و آماده سازی سخنرانان زن برای همایشهای آینده منطقهای و بین المللی کمک کردن به بانوان در انتقال پیام به بانوان دیگر فراهم کردن و انتشار اطالع همگانی (اطالع رسانی) مختص بانوان آسانسازی ایجاد جلسات تلفنی و اسکایپ جدید مختص بانوان تشویق و ایجاد انگیزش در زنان برای شرکت در همه سطحهای خدماتی در منطقه و فراتر از آن برگزاری همایشهای اینترنتی برای زنان ایجاد ارتباط بین صفحات اینترنتی مرتبط به بانوان در وب سایتهای بین المللی ،منطقهای و نواحیمنبعhttps://sexaholicsanonymous.eu/emer-support-women-committee :
EMER Support for Women Committee | Recovery for the sex and porn addict
Mission Statement To foster the growth of the sober female membership in Europe and the Middle
East Committee Responsibilities

کمیته ی ترجمه

فاطمه ۶۹۹۰۶۹9۸۸۶۰

فعالیتهای انجام شده:
•

برقراری ارتباط با دفترخدمات جهانی ومسوول کمیته آن و دریافت فرم های "تقاضای ترجمه" و فرم" تایید ترجمه" ،به

منظور طی کردن روال استاندارد ترجمه و درخواست نشریات و پمفلت های زیر:
پمفلت "اس ای برای بانوان است"
پمفلت " آیا به زندان می روی؟"
پمفلت "ابتدا دکتر باب خود را بیابید"
پمفلت " گروه خانگی اس ای"
پمفلت " روحانیت خدمت"
چند نسخه از سرمقاله های )Essay (2014-2017
•

تشکیل کمیته ترجمه با تعدادی از اعضای اس ای
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•

پر کردن فرم "تقاضای ترجمه" و ارسال لیست نشریات درخواستی به همراه لیست اعضای کمیته  ،شامل مترجمین و

ویراستارها ،به دفتر خدمات جهانی ( دفتر خدمات جهانی یک عضو ایرانی ساکن خارج از کشور برای کمک به کمیته و بازبینی و ترجمه
نشریات به ما معرفی نمودند)
کتاب ابزارهای کاربردی بهبودی:
•

ترجمه وبازبینی کامل کتاب ابزارهای کاربردی بهبودی و ویرایش فارسی آن (نسخه ی ترجمه شده ی قبلی که در مرحله

ویراستاری بود ،اشتباهات بسیارو ضعف اساسی در ترجمه داشت و قابل چاپ نبود) -اکنون در مرحله بازبینی ویرایش فارسی برای
ارسال به صفحه آرایی هستیم.
دفترچه راهنمای خدماتی :SA
این دفترچه توسط کمیته های قبلی به صورت پراکنده ترجمه شده بود که ما این ترجمه ها را گردآوری و تایپ کردیم .این
ترجمه ها مربوط به دفترچه راهنمای خدماتی قدیمی تر است و دارای حجم کمتری نسبت به نسخه ی جدید  ۶۶۹9آن با حدود 9۶
صفحه است  .در شروع خدمت کمیته ،از سایت  SAجهانی ،نسخه ی جدید آن را دانلود کرده و اکنون با کمک گرفتن از ترجمه های
موجود قبلی در حال انجام ترجمه ی بخش های جدید اضافه شده در نسخه ی جدید و نیز ویرایش ترجمه ی بخش هایی از آن هستیم.
این دفترچه متن سنگینی دارد ،حدود  ۶۶صفحه ی آن ترجمه شده است و امید داریم تا دوره ی بعدی شورا به اتمام برسد.
پمفلت اس ای برای بانوان است:
این پمفلت  ۹۶صفحه ای ترجمه و ویرایش شده است و در مرحله ی صفحه آرایی است.
بازبینی کتاب قدم در عمل:
اشکاالت جزیی در ترجمه ی موجود این کتاب وجود داشت که مورد بازبینی قرار گرفت .ما فایل این کتاب را توسط ایمیل از دفتر
خدمات جهانی دریافت کرده ایم .در مقایسه با کتاب موجود ،متن آن در جاهایی تغییر یافته و بخش هایی به آن اضافه شده است و
نسبتا حجم قابل توجه بیشتری نسبت به کتاب موجود دارد که با توجه به این موضوع ،ترجمه و بازبینی نسخه ی نهایی قدم در عمل،
زمانبر بوده و در دستور کار آتی کمیته قرار دارد.
بازبینی کتاب سفید:
بازبینی ترجمه این کتاب آغاز شده است و با توجه به زمانبر بودن و فعالیت فعلی کمیته بر روی کتاب های جدید  ،در دستور کار آتی
کمیته قرار دارد.
پمفلت روحانیت خدمت:
ترجمه این پمفلت  ۳صفخه ای در حال آغاز است.
زیرنویس دو ویدئو اطالع رسانی دفتر خدمات جهانی:
متن ترجمه شده ی زیرنویس این دو ویدئو اطالع رسانی ( یکی  ۸۶ثانیه و دیگری  ۸دقیقه) ،به درخواست مسوول کمیته ترجمه ی
خدمات جهانی ( برای ارسال ترجمه ویدئو ها و انجام مراحل زیرنویس فارسی بر روی ویدئوها توسط دفتر خدمات جهانی) و از طرف
کمیته  ITبه کمیته ترجمه ارجاع داده شد و توسط کمیته ،ترجمه ی آن مورد بازبینی مجدد و ویرایش قرار گرفت و فرم "تقاضای
ترجمه " و نیز فرم"تایید ترجمه" پر شده و در اختیار رابط بین الملل قرار گرفت تا زیر نظر شورای ایران ،ادامه مراحل آن انجام گیرد.
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مشکالت و موانع:
-۹

ناقص و پراکنده بودن آرشیو کمیته های ترجمه قبلی :

فایل نهایی  wordبرخی از نشریات از جمله ویرایش نهایی کتاب سفید یا تک برگی ها که موجود بودن آنها برای تسریع روند ترجمه،
بسیار مهم است ،موجود نیستند و کمیته ی نشریات نیز در این مورد پاسخگو نبودند .مشکل دیگری که به عنوان مثال وجود داشت
این بود که به درخواست کمیته اموال ،فایل کتاب قدم در عمل(موجود در ارشیو کمیته ترجمه) در اختیارشان قرار گرفت و به چاپ
فرستاده شد که بعدا متوجه شدیم این فایل ،ویرایش نهایی قدم در عمل نمی باشد اما نتوانستیم فایل ویرایش نهایی آن را به دست
آوریم.
-۶

درخواست های سایر کمیته ها وعدم همراهی کمیته ی نشریات:

(به دلیل عدم وجود فایل تایپ شده و صفحه آرایی شده ی تک برگی ها ،کمیته ی اموال درخواست تایپ و صفحه آرایی آن ها را
داشتند در حالی که با توجه به حجم زیاد وظایف کمیته ترجمه از جمله ترجمه و ویرایش و بازبینی و صفحه آرایی نشریات جدید،
کارهای دیگری مثل تایپ و صفحه آرایی مجدد نشریات موجود ،در حیطه ی وظایف این کمیته نیست و قادر به برقراری ارتباط با
کمیته نشریات نیز نبودیم)
-۸

نیاز به اعضای حرفه ای بیشتر برای تسریع روند ترجمه ی دقیق( عمدتا اعضای حرفه ای فرصت برای خدمت به کمیته ندارند)

درخواست ها:
-۹

پیشنهاد می شود تایپ و صفحه آرایی نشریات موجود ،در صورت نیاز به تایپ مجدد آنها ،و نیز صفحه آرایی نشریات جدید به

شرح وظایف کمیته ی نشریات اضافه گردد به دلیل اینکه حجم کار ترجمه زیاد بوده ،فرایندی زمانبر و انرژی بر است و عالوه بر این،
ویرایش و بازبینی ویرایش کتاب ها نیز زمانبر است و نیز احتیاج به برقراری هماهنگی های بسیار با اعضای کمیته می باشد.
-۶

درخواست دیگر این است که تمام فایل های نهایی  ،اعم از ویرایش شده و ترجمه شده و ،..در اختیار کمیته ترجمه قرار بگیرد

و هر عضوی اعم از کمیته نشریات یا هر عضو دیگرکه در طول دوره های قبلی ،بر روی نشریات موجود ،ویراستاری یا ترجمه یا هر کاری
انجام داده است همراه با تاریخ آن ،در اختیار کمیته ترجمه قرار دهد و مرجع فایل های نهایی تمام نشریات ما ،آرشیو کمیته ی ترجمه
باشد تا اینکه آرشیو این کمیته موجود و به روز باشد و هنگام چاپ یا هنگام کار مجدد بر روی نشریات موجود ،دچار مشکل نشویم .به
عنوان مثال ،فایل  wordکتاب سفید موجود را در اختیار نداشتیم و برای بازبینی ترجمه ی آن ،مجبور به شروع تایپ مجدد شدیم در
حالی که بعدا متوجه شدیم فایل ویرایش نهایی این کتاب موجود است ولی در اختیار کمیته قرار ندارد.
خدمتگزاران :سهیل -سامان  -محمد حسین - -آیدا – میالد – مصطفی -فاطمه
گزارش هزینه ها:
 ۶۶۶۶۶تومان هزینه تلفن و شارژ اینترنت
 ۸۸۶۶۶تومان هزینه ارسال آرشیو( کتابها و ترجمه ها و فلش) کمیته ترجمه ی قبلی به کمیته ی جدید
 ۶۶۶۶۶تومان هزینه ی تایپ
تنخواه :در این دوره تنخواه نداشتیم.
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کمیته ثبت

مهدی خط ماندگار  -REG@SA-IRAN.ORG 19397318212مهدی 19339517125

با احترام و عرض سالم به کلیه اعضاء انجمن  SAایران و خدمت گذاران محترم رابطین اداری شهرستانها
فعالیت این کمیته در سه ماه اخیر
 .۹با توجه به ایرادات وزارت کشور و نام انجمن معتادان جنسی گمنام در ایران و مانع بزرگتر به نام ۹۶قدم و  ۹۶سنت این کمیته
با اعتماد و رای رابطین عزیز و انتخاب نام مناسب در چارچوب  ۹۶سنت نام ره پویان سالمت جنسی(به اختصار  )SAرا به وزارت
کشور طی مراحل جدیدی با پرونده جدید و کد رهگیری جدید ارائه نموده و در خصوص  ۹۶قدم و  ۹۶سنت طی اساسنامه
تسلیمی موارد ،اعداد و نام  ۹۶قدم را به میان نیاورده و مختصراً تغییری در اساس نامه به وجود آوردیم و به صورت مرحله پیشروی
درمان که همان ( ) ۹۶گام هست تنظیم نمودیم و بازه زمانی دو هفته ای جهت تغییر اساسنامه انجام شد که این مورد باعث
حساسیت آنها نگردد.
 .۶در مورخه  ۹۰/۹/۹مسئولین این کمیته در دفتر مشاور محترم وزارت کشور آقای دکتر ملک زاده به همراه کمیته اطالع رسان
حضور یافته که پیشنهادات به صورت شفاهی بحث و گفتگو که همچنان در خصوص بند  ۹تاکید داشته اند.
 .۸در شورای آبان ماه مبلغ ده میلیون تومان با رای اعتماد رابطین محترم ،جهت اجاره دفتر کار اداری و ثبت شرکت  SAدر تهران
و مبلغ دو میلیون تومان جهت تجهیزات اداری در نظر گرفته شده که در که در ظهر همان روز یکم آذر ماه و به همراه مسئول
کمیته اموال به دنبال جا و مکان گشته ایم که در پایان به عرض میرسد.
 .۰در مورخه  ۹۰/۹/۹مجدداً جهت بازدید و اجاره مکان به سطح شهر تهران در مناطق صادقیه – جیحون – خاقانی – تهران پارس
– پیروزی و  ...در مشاورین امالک جستجو کرده ایم که نتیجه ای در بر نداشت.
 .۶از فضای مجازی سایت نرم افزاری شیپور و دیوار و آلونک و  ...پیام درخواست اجاره مکان از قراری  ۹۶میلیون تومان رهن و ماهانه
۶۶۶هزار تومان اجاره داده ایم که باز هم نتیجه ای در بر نداشته ...
در مجموع در چند نقطه در سطح شهر تهران دفتر کار اداری مشاهده کردیم که طی تماس تلفنی با موجر ها اجاره به ماهی ۰۶۶
الی ۰۶۶هزار تومان بوده که نیاز به بررسی می باشد.
 .۰بنا به درخواست انجمن روانپزشکان ایران در مورخه  ۹۰/۹۶/۶واقع در مکان خیابان امیر آباد شمالی با حضور اعضا کمیته ثبت
جلسه ای برگزار و بررسی و عملکرد  SAدر درمان و بهبود اعتیاد جنسی و سواالت اساتید پزشکی در خصوص بیماری و تاثیر
انجمن  ۹۶قدمی در کمک به درمان اعتیاد که به شرح ذیل توضیح داده شد .ابتدا تاریخچه انجمن و چگونگی تشکیل آن در ایران
و جهان داده شد .سپس اصول انجمن ( ۹۶قدم و  ۹۶سنت) و نحوه عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت و در پایان به سواالت
اختصاصی مطروحه در چارچوب انجمن پاسخ داده شد که شامل -۹تعریف پاکی -۶منظور از همسر قانونی -۸نقش نیروی برتر
 -۰نحوه اداره انجمن و تعر یف اعتیاد جنسی ودر انتها پیشنهاد تفاهم نامه داده شده که نیاز به درخواست کتبی و مشخص شدن
مورد تفاهم نامه بوده که جهت بررسی بیشتر توسط طرفین به بعد موکول شد.
 .9تشکر از کمیته سایت جهت ثبت درخواست جدید و کمک به این کمیته
پیشنهادات  :با توجه به مبلغ فوق در اجاره مکان تجدید نظر گردد
برنامه های آتی :حضور مجدد در وزارتخانه تیم روانپزشکی و تاسیس دفتر در پایتخت
مراحل ثبت با توجه به اینکه پروسه ای طوالنی است از صبر و تحمل اعضا تشکر میکنیم
خرجکرد کمیته ثبت  :موجودی قبلی ۶۶۶۶۶۶۶ :
خرجکرد دو سه ماه گذشته ( ۶۶۸۶۶۶ :جهت ایاب و ذهاب چاپ و تکثیر گزارشات-مراحل اداری).
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کمیته اموال و انبار داری رضا ( خط ماندگار )SA.KOMITEYEAMVAL@GMAIL.COM ۶۹۸9۰۳۶۶۰۸۶
 مراجعه به بانک و دریافت پرینت بانکی. تن خواه درخواستی ۹/۶۹9/۶۶۶ :تومان خط مسئول کمیته۶۹۶۹9۶۰۹۸۸۶ : خط ماندگار کمیته ۹۸9۰۳۶۶۰۸۶ :موجودی تقریبی انبار
نشریات 81/852/000 :تومان
چیپ 4/782/800 :تومان
جمع کل انبار ۳۰۰۸۰۳۶۶ :تومان
کل فروش :
نشریات 11/068/400 :تومان
چیپ 760/۰۶۶ :تومان
جمع کل فروش 11/828/800 :تومان

هزینه های کمیته :
کرایه  ۸ماه انبار

 ۰۶۶/۶۶۶تومان

هزینه ارسال با رها

 412/500تومان

هزینه کپی و پرینت

 32/۶۶۶تومان
 3/۶۶۶تومان

لوازم تحریر(چسب)

 50/۶۶۶تومان

شارژ خطوط
جمع کل هزینه ها  ۹/097/500 :تومان
نشریات

تعداد فروش

موجودی تقریبی

کتاب سفید

۶۹۹

۶۸۹۳

مشکل با اینترنت

۶۹۰

۰۰۳۰

 ۹۶روز مراقبه

۰9۹

۸۶۰۶

گاه نامه رویش شماره ۶

۸۰۹

999

بهبودی ادامه دارد

۸۶۹

۸۸۹۹

راهنما و رهجو

۸۹۶

۰۰۰۹

ابزار های SA

۶۳۶

۰۹۹۶

کتاب قدم در عمل

۶۶۳

۶
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 SAبرای متخصصین

۹۰۶

۶

 CDکتاب سفید

۹۶۶

۶۶۶۸

کشف اصول

۹۰۶

۰999

گاه نامه رویش شماره ۰

۹۸۶

۰۹9

داستان اعضا

۹۹۹

۶۳۹۳

چیپ

موجودی انبار

آمار فروخته شده

خوش آمدگو

۹/۳۶9

۰۰۶

 ۸۶روز

۶/۰۸۳

۸۸۹

 ۰۶روز

9۰۶

۸۹۹

 ۹۶روز

۹۶۹

۹۶۳

 ۰ماهگی

۹/۶۶۹

۹۰۹

 ۹ماهگی

۹/۰۹۶

۹۶

 ۹۳ماهگی

۹/۰9۶

9۰

 ۹سال

۹/۶۶9

۰۸

 ۶سال

۹۶

۹9

استان و شهرها و کشورهای خریداری کننده نشریات و چیپ
استان یا شهر

تعداد
ارسال

۹

اصفهان

۰

۹۶

۶

جیرفت

۹

۹۰

شهسوار (تازه وارد)

۸

ایالم

۹

۹9

خرم آباد (تازه وارد)

۶

۰

خوزستان

۶

۹۳

زنجان (تازه وارد)

۶

۶

قم

۶

۹۹

تبریز (تازه وارد)

۹

۰

اراک

۸

۶۶

مال خلیفه (تازه وارد)

۹

9

کرمان

۶

۶۹

آغارجاری (تازه وارد)

۹

۳

فارس

۶

۶۶

بوشهر(تازه وارد)

۹

۹

مشهد

۶

۶۸

چابهار(تازه وارد)

۹

۹۶

همدان

۹

۶۰

داراب(تازه وارد)

۹

۹۹

یزد

۶

۶۶

دشتستان(تازه وارد)

۹

۹۶

تهران

۸

۶۰

گیالن غرب(تازه وارد)

۹

۹۸

کرمانشاه

۹

۶9

اسالم آباد(تازه وارد)

۹

۹۰

بندر عباس

۹

جمع کل ارسال بارها

ردیف

ردیف

دفعات

استان یا شهر

تعداد دفعات
ارسال

ترکیه

۹
۹

۰۶

در مدت فصل گذشته مبلغ  ۶۶۹۶۶۶۶۶تومان از حساب کمیته بابت چاپ نشریات  9۰۶۶۶۶۶تومان و اجاره مکان ثبت  ۹۶۶۶۶۶۶۶تومان
برداشته شده است .در حال حاظر سرمایه انجمن  ۹۹9۹۰9۳۶۶تومان می باشد.
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کمیته کارگاه

یونس ۶۹۹۶۳۳9۸۸۹۸۰

اتحاد انجمن به خودی خود حفظ نمیشود .همانند درمان شخصی ،ماباید همیشه به تالش ادامه دهیم .در اینجا نیز مطمئنا به صداقت،
انسانیت ،روشنفکری ،تواضع ،و بیش از همه به مراقبت نیازمند هستیم.
برگرفته از مجله برگ مو (سنت یکم)
اهداف کمیته در سه ماه گذشته
خدمت رسانی به گروههای در حال توسعهآموزش کارکرد سنت هاو قدمهافعالیت در جهت رشد و همسان سازی گروهها ازطریق رسانه اسکایپکارگاه های برگزار شده طی سه ماه گذشته
 :۹برگزاری کارگاه استان مرکزی-شهر اراک مورخه ۸/۹/۹۰باموضوعات
قدم چهارم و پنجمپرهیز در روابط زناشوئی چه تاثیری بر روی بهبودی شما داشته است.سنت یک :۶برگزاری کارگاه قم مورخه ۹۶/۹/۹۰باموضوع
بهبودی و شهوت :۸برگزاری کارگاه جزیره کیش مورخه ۶9/۹/۹۰باموضوعات
جذب تازه واردقدم صفر تاسهاهمیت جلسات :۰برگزاری کارگاه آذربایجان غربی -شهر ارومیه مورخه ۳/۹۶/۹۰باموضوعات
جذب تازه وارد و پیام رسانیقدم صفر تاسه :۶برگزاری کارگاه از طریق اسکایپ به طور سراسری مورخه۶۶/۹۶/۹۰باموضوعات
تجربه بهبودی وقدم ها-سخنران برایان از امریکاتعریف پاکی ولغزش-کهال از ایرلند-کارگاه سنت پنجم توسط مسئول کمیته کارگاهها
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هزینه ها
کارگاه اراک ۶۶9۶۶۶هزار تومانکارگاه قم ۶۶۹۶۶۶هزار تومانکارگاه کیش ۰۶۶۶۶۶هزار تومانکارگاه ارومیه ۶۹۹۶۶۶هزار تومانکارگاه اسکایپ ۰۶۶۶۶هزار تومانهزینه موبایل و اینترنت سه ماه گذشته ۹۶۶۶۶هزار تومانکل هزینه ها
۹۰۶9۶۶۶هزار تومان بوده که از ۹۶۶۶۶۶۶تنخواه کسر گردیده که تنخواه فعلی منفی ۰۶9۶۶۶هزار تومان میباشد.مبلغ کسری مسئول
کمیته خرج نموده است.
درخواست ها
مبلغ  ۶۶۶۶۶۶۶تنخواه جهت کارگاه های دوره ایخط ماندگار مخصوص کمیتهگوشی اندرویدبررسی ورای نهائی جهت برگزاری کارگاه سراسری توسط خدمات جهانی و تعیین هزینه این کارگاه.باتشکر و سپاس فراوان از تمامی خدمتگذاران عزیز.

کمیته نشریات داخلی

میالد rooyesh@sa-iran.org ۶۹۹۸۹۹۹۳۰۰۶

نشریه رویش شماره  ۰آماده شده است( پاییز .)۹۰
هزینه ها ۹۸۶۶۶۶۶ :ریال بابت تلفن ،اینترنت ،چاپ و عکس...
مشکل :کمبود خدمتگذار و مطلب مشکل همیشگی ما است .نشریه محلی جدی گرفته نمی شود .نیاز به مطلبهای بیشتری داریم.

برگزاری همایش

(فاطمه )۶۹۹۶۹۶۶۹۶۶۰

به صورت پاورپوینت گزارش خود را راجع به مکان برگزاری همایش به سمع رابطین و خدمتگزاران شورا رساند.
پیشنهاد :برای برگزاری بهتر همایش اگر دوستان پیشنهاد سازنده ای دارند بیان کنند.
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کمیته اطالع رسانی

( امیر )

غایب بود

کمیته برگزاری شورا

حسین ۶۹۹۹۶۶۶۶۸۶۸

فاقد گزارش کتبی

کمیته چیپ

(حسین) 19378287866

غایب بود

نشریات

(حسین ) 09198492142

غایب بود

مسئولین اداری

گرداننده

(محمد ) sa.gardanande@gmail.com ۶۹۹۳۸۰۰۸9۹۶

تبادل تجربه و هماهنگی با مسئول کمیته کارگاهها ،سایت ،اطالع رسانی ،اموال و نشریات طی ماه.
هماهنگی با مسئول برگزاری شورا برای تهیه مکان.
هماهنگی با منشی شورا برای نهایی کردن صورتجلسه قبلی.
الزمست از کلیه اعضای شورای منطقه ایران (مسئولین کمیته ها و رابطین استانها) بخاطر همکاری بسیار خوبی که طی دوسال گذشته با
بنده بعنوان خدمتگزار شورا داشتید نهایت تشکر وسپاس را داشته باشم .اگر طی این مدت باعث آزار دوستی شدم طلب بخشش کرده و
امیدوارم همچنان پیروز باشید.

نایب گرداننده
عدم خدمتگذار
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منشی

مهدی ۶۹۹۹۹۹۳9۰۶۰9

تهیه گزارش و ارسال آن به رابطین شورا و خدمتگذاران.
اطالع رسانی زمان و مکان شورا .
هماهنگی با تیم اداری.
به روز رسانی شماره های رابطین.

رابط  3بین الملل

حسین ۶۹۸۶9۹۶۰۶۶9

فعالیتهای انجام شده:
 -۹معرفی یک نفر سخنران از روسیه به تولد شش سالگی یزد
 -۶معرفی دونفر سخنران از ایرلند و وآمریکا به کارگاه سراسری برگزار شده در محیط  Skypeتوسط کمیته کارگاه ها
 -۸بازبینی مجدد کلیپ های سایت جهانی با همکاری کمیته سایت و ترجمه
 -۰درخواست نشریات جدید انجمن از  SAICOو دریافت نشریات مورد نیاز از طریق اینترنت
 -۶معرفی بازو به کمیته بین الملل جهانی ()IC
 -۰شرکت بازوی کمیته در جلسات  ICبه صورت دوره ای و ارائه گزارش از روند رو به رشد  SAدر ایران شامل برگزاری
کارگاه ها ،شورا و همایش ،تعداد اعضای خانم و آقا و ....
 -9شرکت بازوی کمیته در همایش جهانی  SAبه صورت اینترنتی و به مدت دو روز از طریق اینترنت در تگزاس آمریکا
 -۳درخواست از  SAICOبرای ارسال نشریات جدید به ایران از طریق پست
 -۹ارتباط مستقیم با اعضای انجمن در وین و هماهنگی برگزاری جلسات حضوری به زبان فارسی و آلمانی
 -۹۶ارتباط با اعضای انجمن در آلمان و هماهنگی برگزاری جلسات حضوری به زبان فارسی
گزارش گروه های خارجی فارسی زبان:
 -۹گزارش گروه تازه تاسیس آلمان ضمیمه شده است.
 -۶گزارش گروه تازه تاسیس وین ضمیمه شده است.
برنامه های آینده:
 -۹معرفی دو نفر سخنران خانم و آقا به صورت اینترنتی از ایران به کنفرانس ملی سیدنی که در تاریخ  ۶۶بهمن برگزار می
شود.
 -۶شرکت در جلسه  GDAدر تاریخ  ۶۶بهمن با رفع مشکل تماس از ایران برای شرکت در جلسه.
مشکالت و موانع:
 -1عدم پاسخگویی کمیته نشریات برای انجام امور مرتبط با فعالیت های این کمیته
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 -2عدم هماهنگی ساختار ناحیه شمال با کمیته روابط بین الملل در برگزاری کارگاه های اینترنتی با سخنرانی اعضای
خارجی در آبان ماه و آذرماه در گرگان.
درخواستها:
 -1پیشنهاد برگزاری کارگاه های سراسری از طریق اینترنت روی نرم افزار جدید ( )FCCکه امکان حضور تعداد زیادی از
اعضا حتی اعضای انفرادی و بدون جلسه در شهرهای خود وجود دارد .در این نرم افزار تا  ۹۶۶نفر از اعضا می توانند از
طریق لینک و با ثبت نام ساده تری نسبت به  Skypeدر جلسه حضور داشته باشند و مدیریت جلسه بسیار راحت از نرم
افزار  Skypeاست.
 -2پیشنهاد ارتقای اعضای کمیته به چهار نفر با مسئولیت شخص واحد
 -3پیشنهاد می شود گزارش جلسات و گروه های فارسی زبان خارج از ایران و انتقال اعانه آنان به شورا به شرح وظایف
رابطین بین الملل اضافه شود.
خدمتگزاران :حسین.ن و بازوهای کمیته که با عشق و گمنامی خدمت کردند

خزانه دار

عزیز ۶۹۹۶9۶۹۸۶۰۸

۹

اموال و انبارداری

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۹۶۹9۶۶۶۶ریال

۶

آدرس ها

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۶۶۶۶۶۶ریال

۸

سایت

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 9۶۶۶۶۶ریال

۰

کارگاه ها

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۶۶۶۶۶ریال

۶

خزانه داری

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۸۶۶۶۶۶ریال

۰

فصل نامه

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۹۶۶۶۶۶۶ریال

9

گرداننده

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۸۶۶۶۶۶ریال

۳

برگزاری شورا

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۹۶۶۶۶۶۶۶ریال

۹

سایت

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۹۶۶۶۶۶۶۶ریال

۹۶

همایش شورا

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۳۶۶۶۶۶۶ریال

۹۹

ترجمه

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۶۶۶۶۶۶ریال

۹۶

کارگاه

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۶۶۶۶۶۶۶ریال

۹۸

جمع هزینه ها و معوقات پرداخت

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۹۹99۶۶۶۶ریال

۹۰

اعانه به خزانه جهانی

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۶۶۶۶۶۶ریال

۹۶

جمع کل پرداختی شورا

-

 ۹۰99۶۶۶۶ریال

۹۰

ثبت

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۶۶۶۶۶۶ریال

۹9

جمع کل پرداخت بعالوه ثبت

-

 ۹۶۹99۶۶۶۶ریال

۹۳

جمع کل خزانه قبلی و فعلی

-

 ۹۶۶۶۶۰۹۳۹ریال

۹۹

الباقی مانده خزانه

۹۸۹۰/۹۹/۹۸

 ۰۳9۰۹۹۳۹ریال
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ردیف

شهر

تاریخ

مبلغ اعانه به شورا

۹

اصفهان

۹۸۹۰/۹/۰

۹۶۶۶۶۶۶۶ریال

۶

تهران

۹۰/۹/۰

۹۶۶۶۶۶۶۶ریال

۸

تهران

۹۰/۹/۶

۶۶۶۶۶۶۶۶ریال

۰

اصفهان

۹۰/۹۶/۶

۶۶۶۶۶۶۶ریال

۶

تهران

۹۰/۹۶/۹۶

۶۳۹۸۳۶۶۶ریال

۰

تهران

۹۰/۹۹/9

۶۹۰۸۶۶۶ریال

9

اصفهان

۹۰/۹۹/۹۸

۸۶۶۶۶۶۶۶ریال

۳

کیش

۹۰/۹۹/۹۸

۹۰۶۶۶۶۶ریال

۹

کرمان شمالی و جنوبی

۹۰/۹۹/۹۸

۹۰۹۶۶۶۶۶ریال

۹۶

کرمانشاه

۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۶۶۶۶۶ریال

۹۹

استان مرکزی

۹۰/۹۹/۹۸

 ۶9۶۶۶۶۶ریال

۹۶

رشت

۹۰/۹۹/۹۸

 9۶۶۶۶۶ریال

۹۸

یزد

۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۶۶۶۶۶ریال

۹۰

خوزستان

۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۹۶۶۶۶ریال

۹۶

گلستان و مازندران

۹۰/۹۹/۹۸

 ۰9۶۶۶۶ریال

۹۰

قزوین

۹۰/۹۹/۹۸

 ۳۶۶۶۶۶ریال

۹9

خراسان رضوی

۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۶۶۶۶۶۶ریال

۹۳

سنندج

۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۶۶۶۶۶ریال

۹۹

همدان

۹۰/۹۹/۹۸

 ۰۹۶۶۶۶ریال

۶۶

اسکایپ آقایان

۹۰/۹۹/۹۸

 ۶۹۶۶۶۶۶ریال

۶۹

قم

۹۰/۹۹/۹۸

۹۳۶۶۶۶۶ریال

۶۶

اسکایپ خانم ها

۹۰/۹۹/۹

 ۹۶۶۶۶۶۶ریال

۶۸

مانده خزانه قبل

۹۰/۹۹/۹۸

 ۹۰۹۳۹۳۹ریال

مصوبات و نتایج آرا شورای منطقه  SAدر بهمن :96
نتایج رای گیری ها :
حسن به عنوان رابط بین الملل انتخاب شد.
آیدا به عنوان رابط بین الملل انتخاب شد.
محسن به عنوان رابط بین الملل انتخاب شد.
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عزیز به عنوان گرداننده انتخاب شد.
محمد به عنوان نایب گرداننده انتخاب شد.
علی به عنوان خزانه دار انتخاب شد.
همایش  SAروز پنجشنبه  ۹9/۶/۶۶و جلسه شورای منطقه جمعه  ۹9/۶/۶۹برگزار می شود.
همایش و تولد  ۹۶سالگی SAبصورت « بسته » است و فقط با حضور اعضای معتادان جنسی گمنام برگزار می شود.
از این پس یک رابط و یک علی البدل از جلسات اسکایپ می تواند در جلسه شورا شرکت کند و مانند سایر رابطین دارای
حق رای می باشند.
کمیته بانوان رای آورد و قرار شد مسئول کمیته سایت و یکی از اعضای بانوان شرح وظایف پیشنهادی برگرفته از خدمات
جهانی را تهیه ودر صورت لزوم مواردی به آن اضافه کنند وبه جلسه شورا ارائه دهند.
مقرر شد کمیته ثبت جدای از کمیته اموال نسبت به اجاره مکان دفتر برای فرایند ثبت اقدام کند.
مجمع نمایندگان کارگاه سه روزه در ناحیه شمال رای آورد.
قرار شد کلیه اعانات استانها یک هفته جلوتر به حساب خزانه شورا واریز گردد و فقط فیش آن در جلسه شورا به خزانه دار
تحویل شود.
مبلغ  ۶۳۶۶۶۶۶برای برگزاری همایش داده شد.
مبلغ  ۹۶۶۶۶۶۶تومان برای توسعه و ارتقاء سایت انجمن داده شد.
مبلغ  ۶۶۶۶۶۶تومان برای تنخواه کمیته ثبت داده شد.
مبلغ  ۶۶۶۶۶۶۶تومان برای برگزاری کارگاههای مختلف در استانها به کمیته کارگاهها داده شد.
مبلغ  ۹۶۶۶۶۶۶تومان برای برگزاری جلسه شورا به مسئول این کمیته داده شد.
مبلغ  ۶۶۶۶۶۶تومان برای تنخواه کمیته ترجمه داده شد.
مبلغ ۹۶۶دالر جهت اعانه به خدمات جهانی داده شد.
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پیشنهادات معوق:
پیشنهاد برگزاری شورا دو ماه یکبار.
پیشنهاد خرید لب تاب برای منشی شورا.
پیشنهاد اینکه برای ویراستاری نشریاتمان از یک ویراستار حرفه ای استفاده کنیم.
پیشنهاد اینکه مدت خدمت کمیته ثبت بیشتر از  ۶سال باشد.
کتاب داستان اعضاء چاپ نشود.
یک حساب ارزی برای واریز اعانات گروههای خارج از کشور ایجاد شود.
حساب خزانه دار بصورت سه امضای افتتاح شود.
اپلیکیشن  SAتهیه گردد
فایل کلیه متون ترجمه شده در کمیته اموال هم نگهداری شود.
مقاله های  SAدر سایت به فارسی ترجمه شود.
در صورت تماس تلفنی با آدرس جلسات ،اگر درخواست آدرس جلسات NGOهای دیگرمی شود چه پاسخی داده شود؟
فراخوان :خدمتگذار منشی و رابط بین الملل با شرایط درج شده در اساسنامه شورا منطقه.
فراخوان :انتخاب تمامی مسئول کمیته ها طبق شرایط درج شده در اساسنامه شورا منطقه.

همایش  35سالگی  SAایران در روز پنج شنبه  97/2/21در شهر قم برگزار میگردد .آدرس متعاقبا اعالم می
گردد.
زمان بعدی برگزاری شورای  SAایران جمعه  3197/12/23در قم از ساعت9تا 36به آدرس خیابان شهید بهشتی،
مرکز بهداشت ،سالن آمفی تئاتر می باشد.

با تشکر
خدمتگذار شما مهدی
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