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 اخبار فصل
 در مسافرت هستید؟

آیا وقتی در شهر و خانة  خةود نیسةتید ة سة  نارانةاا را از      

دهید؟ این فرصتی است که چیز ةدیدی را امتحاا دست می

کنید. در وبسایت خدمات ةهانی، آدرس ة سات شهر مقصد 

ریةزی  خود را پیدا کنید و برای شرکت در آا ة سةه برنامةه  

ا دوستاا ةدیةدی پیةدا خواهیةد    کنید. به این ترتیب در آنج

 کنند.کرد که تجربه، نیرو و امیدشاا را با شما مشارکت می

 توانید جلسه پیدا کنید؟نمی
اید تا بةرای اولةین   تصوّر کنید که سرانجام شهامت پیدا کرده

بار در یک ة س  ناراناا شةرکت کنیةد و از یریةب وبسةایت     

ولةی وقتةی وارد    کنیةد را  پیدا می ترین ة سهناراناا نزدیک

 بینید!شوید، هیچکس را نمیآنجا می

واردین را تنهةا و  داشتن ایّالعات ة س  خود، تازهروز نگهبا به

کةار سةاده اسةت. در وبسةایت خةدمات      دردمند نگذارید. این

بروید و ایّالعات ةدید خةود   ویرایش گروهةهانی، به صفح  

نفةر را عةو    توانیةد زنةدگی یةک   کار میرا وارد کنید. با این

 کنید!  
 

 امنیت بیشتر وبسایت
ژوئةن،   4برای امنیت بیشتر، وبسایت خدمات ةهةانی از روز  

کار خواهد کرد ولی دسترسةی بةه    httpsبا  httpبه ةای 

-های ةستجوگر، تغییةری نمةی  سایت، تقریباً با تمام برنامه

 کند.

 

 

 دـدیـة جـریـنش
نةام  ةدیةدی بةه   ناراناا با افتخةار نشةری   

کنةد. ایةن   مشارکت شعارها را معرفی می

کتةةاب مجموعةة  میةةالبی اسةةت کةةه بةةر  

شعارهای بهبودی تکیه دارند و از نشریات 

( تهیةةه شةةده  CALمصةةوّب کنفةةرانس  

 است.

 

نشةین  و یةک کتةاب خةوب     آرام می فقط برای امروز،

 خوان .می

 سرم به کار خودم خواهد بود. فقط برای امروز،

روی کةرده و از منةا ر لةذّت     پیةاده  فقط برای امـروز، 

 خواه  برد.
 

 یـالـت مـیـعـوض
مالی سةاننه،   گزارشیبب اساسنام  انجمن ناراناا، باید 

در اختیار هیئت امنا و وبسایت قرار گیرد و در خبرنامة   

دسةامبر   13ناراناا چاپ شود. وضعیت مالی منتهةی بةه   

 این خبرنامه قرار دارد. 5و  4در صفحات  7132
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 من  برنامة
روز هةر   ده سال اخیةر  در است و بهبودی برای  خی ی ارزشمند برنام 

 به من کمک کرده است.

   یاددارم.ی را که شرکت کردم، بههمایش اولین ة س  

 .اعالم کنندناراناا  درحضور خود را ت مدّ افراد وقت آا رسید که

 بودند.در آنجا سی سال بهبودی  افرادی با 

در   و مانمدت زیادی اینجا ب که امکاا ندارد من بتوان اول فکر کردم 

   .صحبت کن این مورد 

 !  "ای دارد؟زندگی چه فایده"پس

 خوانةدا نشةریات،   ،نوشتن وقةای  روزانةه   بهبودی با رنام ه مرور بامّا ب

 صةحبت بةا   راهنما، با هاکارکردا قدم ،هاهمایش ة سات و در حضور

 .راه زندگی من شد ناراناا، خدمت دردوستاا بهبودی و 

   م:اهای زندگیهم  ةنبه در من برنامه را

 خانوادة اص ی 

 بهبودی(  دوستاا و خانوادة خانوادة انتخابی 

 کار 

 داوی بی 

 یوگا 

 خرید 

  برم.کار میهای روزانه بههم  فعالیتو 

   کن . فکراست که برای هر کاری، مکث کرده و داده  برنامه به من یاد

  .واکنش نشاا نده

 صحبت کن . کاراآ مورد دارم در اعتماد کسی که به او با

 زندگی کن . وقاربخشش و  باافتخار، 

   تفریح کن .

 احساسات  را حس کن .

تةوان  از  فقط با درک عمیب احسةاس مة ، خشة  و سةرخوردگی مةی     

 منتهای عشب، پذیرش، ص ح و آرامش لذت ببرم.

   .سوءتفاه  نشود، این برنام  من کار و تعهد نزم دارد

 اما ارزش آا را دارد.

م اینجا را ترک اه  و هرگز نخواستهستاین ة سات  ده سال در تقریباً

 کن .  

   ،خایر کارکرد این برنامهبه

 م.من یک زندگی آرام و سرشار از عشب دار
 

 بهبودی در لغزش

که دوسةتش  را ی موادّ پسرم به من گفت که این هفته لغزش کرده و

از او آزمةایش اعتیةاد   کةه   نگراا  بود او مصرف کرده است. ،دهدا به او

، حةرف محة  شةنیدا ایةن    بةه  .اخةراةش کننةد   بگیرند و از برنامةه 

 :به سرام  آمدند هاسؤال و هایکسری واکنش

 این چه نوع دوستی است؟ 

 چرا مواد را گرفتی؟ 

 ای؟کرده آیا فهمیدی چکار 

بخشةی   وردم که لغةزش، یادآپیچش کرده بودم، بهیور که سؤالهماا

ف م متوقّة اهرچنةدگفتگوی درونةی   .دیگر ادامةه نةدادم   بهبودیست. از

میمةئن   کننةد. بیةروا  برنامه  از را بودم که او خی ی نگراا نشده بود.

بودم که راه دادا او به خانه پس از اخراةش از  برنامه، اشةتباه اسةت    

دانست  که در این صورت به کجا خواهةد رفةت. سة س    ولی اصالً نمی

در اینترنت شروع به ةستجو کردم که اگر اخیراً موادی استفاده کرده 

 چةه کةه  ام بةرای رهةایی او از آن  شةود؟ در اواسةط نقشةه   باشد چه می

را از مةن معتةادم    وردم که اگةر یادآبه ،خودش را گرفتار آا کرده بود

 رو خةودم را بةه تةا خی    بهبةودی او فقةط   ،حفظ کن عواقب کارهایش 

های ما المثلضرب کن  یکی ازمی فکر .ادامه ندادمبنابراین  م.اانداخته

در چنین موقعیتی از آنجةایی کةه مةن واقعةاً      ."ادامه نده" :این است

ب ةذیرم   تا فرما رامشی عیاخداوندا آ"دعا کردم دانست  چکارکن ،نمی

 "ده . توان  تغییرکه نمی نچه راآ

مةن و  بهبةودی  همانیور کةه مسةیرهای    ،ناراناا به من یاد داده است

مةا هة  متفةاوت     بهبودی لغزش در معتاد با ه  فرق دارد، مسیرهای

لغزشةش   بةا  و کنةد  کار اش رابرنامه درست مثل پسرم که باید .است

، من ه  باید برنام  خود را کار کن  و با لغزش  کنار بیةای .  بیاید کنار

 هةر  چیزیست که ما ساا است وه رفتارهای قدیمی خی ی آبرگشت ب

 داری . نیروی برترماا نیاز به مراقبتِ ،امقابل آ برای محافظت در دو

 درخواندا نشریات  ة سات و به ارزش ،نوشت می رامی ب وقتی این 

بةه مةن یةادآوری     امید دائمةاً  و نیرو ،تجربهکتاب  .پی بردمم ابهبودی

 بةه نجةاتِ   میةلِ  مقابلِ در و که به سمت نیروی برترم برگردم کندمی

ی افةرادی کةه   زنةدگ  واقعةی از  هةای این کتاب نمونةه  بایست . معتادم

 از ی بعةد حتّ و کنند کار را هاقدمتا  کنندی درست مثل من( تالش م

 کند.به من عرضه می راشوند تس ی  نمی ،لغزش
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    رلـتـنـک  

وقتةی از او خبةری    .رسةد مدّتی است که  خبری از معتادم به گوش  نمی

مصرف  دوباره مواداو  نکندکه  شودشروع می ی مناسترس و نگران، ندارم

بفهم  که  و من تماس بگیرد اگر او باکه کن  کند. ناخودآگاه فکر میمی

فکر مرا بةه یةاد   این  .شومد، هر یور شده مان  مصرفش میکنمصرف می

تةوان  آا را  اعتیاد نبةودم، نمةی  من باعث " گوید:این ةم   برنامه که می

ی اگةر چیةزی   حتّة  .اندازدمی "کن .توان  آا را درماا کنترل کن  و نمی

ایةن می ةب را بةه خةودم      همةواره  نزم اسةت  بةاز هة    ،او بشنوم بارةدر

مجدد مصرف شروع به توان  او را از کن  که مییادآورشوم. چیور فکر می

 .شوم اومان  مصرف پیش از این ه  هرگز قادر نبودم  .بازدارم

کنترل دارم اما از یریب نارانةاا فهمیةدم    به نام یدانست  مشک یاصالً نم

باشةد. بةرای مثةال پةیش از      منکه دوست دارم همه چیز تحت کنتةرل  

تةرم  ترم اول دانشگاه را شروع کند، من تمامی چهار سال را  اینکه پسرم

انجةام  ایةن کةار را    مبود زمانی که دانشجو. دمریزی کرده بو، یرحبه ترم

. کةن   تةر کارهةایش را آسةاا   ،با انجام دادا آا خواست  بودم و میداده 

کرد. حةال نزم بةود    اش را عو هفته از ترم نگذشته بود که رشته چهار

که زنةدگی در لحظةه   کنید ها عو  شود. نبد فکر میریزیتمامی برنامه

ریةزی کةردم.   ه  یةرح ةدید  رشت برای نخیر.  . باید بگوی یاد گرفت را 

مةواد   چةوا او  این کار درست بیست سةاعت از وقةت مةرا گرفةت.    م انجا

و بایةد در یةک   کةاری کةرده   در اولةین دانشةکده خةراب    ،کردمیمصرف 

 . کرد و تمام آا کارها به هدر رفتدرسش را شروع میةدید  دانشکدة

نتةایجی را کةه مةن    توانست نمی های دنیا ه تمام نقشهام اینک دریافته

پسةرم  معتةاد( را سةرزنش    توانسةت   نمی. برآورده کند ،دنبال آا بودمهب

را انجةام دهة . او هرگةز از     هاکار از من نخواسته بود که آاکن  چوا او 

 . چیزی را کنترل کن من نخواسته بود که 

بیشةتر  کنتةرل  انگیزة من بةرای  شد، شدیدتر میبیماری معتادم  هر قدر

را کةافی اعتیةادش    انةدازة چوا مةن بةه   کردم ناخودآگاه فکر می. شدمی

. پیوسةته  اسةت ایةن تقصةیر مةن     ام، او هنوز معتاد اسةت و نکردهکنترل 

هةای  اوضاع را با روش که بتوان  مجدداً شدمیهایی متمرکز به راه مافکار

 :کن کنترل زیر 

 ن کةار بیهةوده   . ایة خواست دادم و رسید میبه معتاد پول بنزین می

 که رسیدهایشاا را نگه دارند؟   دشناسیبود: چند تا معتاد می

 خوب تا او را پیدا کن کردم با ماشین حرکت میهای شب در نیمه .

دانسةت  کةه اگةر    کردم چوا حتّی نمیرا پیدا نمی هرگز او است که

 کردم.  کردم چه میاورا پیدا می

 

 

 کردم.  کردم چه میاو را پیدا می

 دویدموار به سمت اتاقش میاو زیر دوش برود و دیوانهکردم تا صبر می ،

-نمةی  واقعةاً ولةی  گشةت   را مةی ، کشوها و میره تمام ش وار، کوله پشتی

 .  کن پیدایش کن ، چه میو اگر هست  دانست  دنبال چه 

 یةک تختةه سةفید   هر حرکتش را زیرنظر داشةته باشة .   کردم سعی می 

چه کاری نزم  تا بدان اش را روی آا بنویسد خریدم و به او گفت  برنامه

خةودم بةه    برنامة   تمةدیریّ  .بتوان  به او یادآوری کن است انجام دهد و 

به برنام  معتاد هة  رسةیدگی    ینکه، چه رسد به اسخت بود اندازة کافی

 .  کن 

 صةورت روزانةه یةا   بةه  هةایی را ویتةامین تا  کردمصرف میها وقت ساعت 

تةوان   کةار مةی  کردم با ایةن هفتگی در  رفی برایش ةور کن  و فکر می

کةرد بةا مةواد سةال      یاا مواد سمّی که او وارد بدنش میم تعادلیناقل 

 دور ریخته و نخورده بود.   ردم کهکمی پیداآنها را  داًبعولی  ایجاد کن 

 فهم  کار بیکردم که انا میاش سرزنش میخایر بیماریمعتاد را به-

بةودنش سةرزنش کةرده     خایر بیمةار هرا ب معنایی بوده است. کدام بیمار

 ؟بودم

 ّهای خودم و مادرم را در و. دارکردمبرای او سرگرمی فراه  میی من حت

نباشد. او  کردم تا در دسترسپارکینگ پنهاا میةاهای مخت ف خانه و 

او ةای هم  آنها را پیةدا  چوا باشک بود، کار مثل بازی قای برای او این

محل اختفای هر یک از این داروها ر کن  وقتی که توان  تصوّمیکرد. می

 پریده است.و پایین میشادی بان از چیور  هکردرا پیدا می

ولةی   کةرد بهبود اوضاع نمیبه کمکی دادم جام میتمام این کارهایی که ان

 شد.مان  تمرکز روی زندگی خودم می

برای تحت تا ثیر قرار دادا دیگراا یةا   یکی از معانی کنترل، اِعمال قدرت 

 ،. تعریف من از کنترلباشدمی یا ةهت دادا به وقای و تعیین رفتار مردم 

ن  برای من یا ککه فکر میای هر کاری است برای رسیدا به نتیجه انجام

 . معتاد درست است

ام. وقتی فهمیدم کةه  هسالمتی خودم آگاه شدزیادی در از مشکالت  اخیراً

انگار پتکةی برسةرم    ام،ها از سالمتی خودم مف ت کردهو سال سال  نیست 

ت  فگةر  بةانخره یةاد   ةای خودم روی معتاد تمرکز کرده بودم.هب کوبیدند.

 باش .خودم  ل معتاد بردارم و مراقبنترکدست از باید 

گیری  هر کةاری  بانخره یاد می "توانی  کنترلش کنی . ما نمی –قدم یک 

-ای  و هر چه در حال حاضر انجام بدهی ، نمةی قبالً انجام داده یا ندادهکه 

-تواند مصرف یا رفتار فرد دیگری را کنترل کند. اگر کةاری را تکةرار مةی   

دهةی  و  قبل را میهماا پیشنهادات  ،پرسی می دارهای نیشکنی ، سؤال

ل کنةی . نزم اسةت   ما سعی داری  کنتر ، یعنیکندی تغییر نمیهیچ چیز

فرصةت  . قةدم یةک بةه مةا     توانی  کنترل کنی ، رها کنی چیزی را که نمی

ش برای کنترل دیگراا دسةت بةرداری .   دهد که از حمایت ناسال  و تالمی

"که چگونه از خودماا مراقبت کنی .گیری  توانی  یاد باکنوا می
* 

-، ما هر دو بةاه  نمةی  نیروی برتر یا، کن دیگر: یا من کنترل می یک ایده

  *اناا -نار 13از کتاب  37صفحه     . توانی  اوضاع را کنترل کنی 
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 درآمد
 . فروش نشریه3200

 77/31891   . کالیفرنیا3919

 98/311313  . سایر ایالتها و کشورها3913

 $22/342242   فروش کل نشریه. 3200

 22/72022  . هزینه های حمل دریافتی3200

 27/2023  های الکترونیکی. کتاب3220

 00/2242   . حق اشتراک مجله3300

 التالیف. درآمد حق3470

 11/9111    آرژانتین

 11/378    کلمبیا

 11/3318     ایران

 11/9911    روسیه

 11/311   افریقای جنوبی

 11/331    اروگوئه

 $00/2207  التالیفکل درآمد حق .3472

   72/28727.کمک مالی گروه های آمریکا3200

 . کمک مالی بین المللی3220

 11/311    آرژانتین 

 11/9371    برزیل 

 73/311   کانادای شرقی 

 11/9139   انادای غربیک 

 11/311    کلمبیا 

 11/388    ایران 

 33/9339    ژاپن

 11/3131    زیکمک

 11/9133    روسیه

 11/311   افریقای جنوبی

 11/39    ترینیداد

 11/91    ترکیه

 $08/20222  های مالی بین المللی. کل کمک3220

 47/3232   های انفرادی. کمک3220

 $48/428220    درآمد کل

 هزینه های فروش کاال

 بخش تولید –.هزینه فروش 4000

 97/31737  .خرید کاغذ و ملزومات3191

 93/97933   .خریدهای عمده3193

 19/77731  .ابزار و وسایل/کپی3131

 71/39837   .دستمزدها3131

 11/3313   .مالیات بر حقوق3133

 11/377    .بیمه3133

 97/98811   .پست و ارسال3138

 11/9931   .اجاره3131

 11/918   .تعمیرات3138

 

 

 

 71/9183  .آب و برق و ...3193

 11/9998  کاالهای مصرفی.3171

 91/393  هزینه خبرنامه.  3173

 $70/232388 بخش تولید –.کل هزینه فروش 4000

 $70/232388  هزینه های کل فروش کاال

 $88/270202   سود ناخالص

 هزینه 
 .هزینه لیست حقوق4200

 91/11373   ها.حقوق3991

 79/871  .بیمه حوادث کارگری3917

 93/7373  .مالیات بر حقوق3917

 13/3911  .هزینه پردازش حقوق3918

 $32/220222  .کل هزینه لیست حقوق4200

 های عملیاتی. هزینه4200

 11/3373 های قانونی و حسابداری .هزینه3391

 71/937  .خدمات بانکی3393

 11/733  .هزینه استهالک3397

 99/3111  .اجاره وسایل دفتر3339

 91/8198   .هزینه بیم3331

 33/3987  .هزینه های دفتر3331

 11/3337  .ملزومات دفتری3333

 11/9911  .ماشین پست3391

 31/3177  .حمل و پست3393

 11/37171   .اجاره3371

 17/93179  .هزینه فروش اینترنتی3377

 38/819  ها و مجوزها. مالیات3371

 33/3711   تلفن .3377

 71/3798  . برق و آب و ...3378

 81/9313  . هزینه وب3381

 $33/22272  های عملیاتی. کل هزینه4200

 87/2872 های سفر مدیر اجرایی. هزینه4700

   های خدمات جهانی. هزینه کمیته4720

 11/981 . کمیته نشریات خدمات جهانی3798

 00/282 جهانیهای خدمات . هزینه کل کمیته4720

 $720/202822   هزینه کل

 $38/23024  درآمد عملیاتی خالص

 سایر درآمدها

 11/911   .گواهی بیمه3971
 13/99   . سود بانکی3991

 $32/28223   درآمد خالص
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 انجمن گروه خانواده نارانان
 تراز نامه

 2022دسامبر  32به تاریخ 
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 2027دسامبر 32    2022دسامبر32    هادارایی

 های جاریدارایی

 اندازهای جاری و پسحساب

  97/73999  39/973771  . حساب جاری9119

 11/9   11/1  بانکی . حساب9113

    11/91911  . ذخیره احتیاطی9191

 $22/23227  $ 224270 /42  اندازجاری و پس هایکل حساب

    جاریهای سایر دارایی

  33/137   11/1 ها. پیش پرداخت هزینه9113

  17/3   17/3 . موجودی نقدی )تنخواه(9117

  37/91333   37/91333  اجاره . ودیعة9111

 83/97893   39/93177  موجودی انبار. 9191

 11/9111   11/9111  . پیش پرداخت کنفرانس9131

 $22/22232 $ 74/23224  های جاریکل سایر دارایی

 $44/597201      $   02/222222   های جاریکل دارایی

 دارایی ثابت

 . مبلمان و لوازم دفتری9193

  39/99337   39/99337  . مبلمان و لوازم9197

  -39/1173   -39/1798 . منهای هزینه استهالک9198

  $11/3973   $11/9991 . کل مبلمان و لوازم دفتری9193

 $00/2273   $00/2222   کل دارایی ثابت

 44/594011  $91/500704   هاکل دارایی

 ها و سرمایهبدهی

 هابدی

 های جاریبدهی

  71/3738   81/9199  3-. کارت اعتباری بانکی 3131

  11/1   89/3931  8 –. کارت اعتباری تجاری 3131

  $22/2248  $24/2242   های اعتباریکل کارت

 های جاریسایر بدهی

 99/9781  . ودیعة همایش جهانی3311

  77/831   11/9113  . مالیات فروش پرداختنی3311

  11/1   11/31311  . ودیعه برای کنفرانس3991

  77/831   99/37183  جاریهای کل سایر بدهی

  $97/3971  $89/33731   های جاریکل بدهی

 $27/3222  $82/44722   هاکل بدهی

 سرمایه

  31/39999  88/919378  مالی. ذخیره 3111

  91/79873   33/93389   درآمد خالص

 $88/202328         $20/224774   سرمایه کل

 $44/204228         $02/222224  ها و سرمایه کل بدهی

 

 .کمک مالی گروه های آمریکا

 11/919    آالسکا
 83/9113    زونااری

 33/31    ارکانزاس
 83/3378   کالیفرنیای مرکزی
 33/3117   کالیفرنیای شمالی
 13/8987   کالیفرنیای جنوبی

 99/871    کلرداو
 11/9911   کانکتیکات

 11/391    دالواره
 11/91    کلمبیا
 97/8339    فلوریدا
 17/3918    جورجیا
 11/331    زایلینوی
 11/939    ایندیانا
 11/9997    کانزاس
 11/911    کنتاکی
  11/911    لوپزیانا

 83/3    مین
 83/9393    مریلند

 11/197   ماساچوست
 39/371    میشیگان
 11/373   مینه سوتا
 11/939    میسوری

 11/39    مونتانا
 11/391    نوادا

 38/937   نیوهمپشایر
 18/9397   یوجرسین

 11/911   نیومکزیکو
 83/9313    نیویورک

 11/831   کارولینای شمالی
 11/99   داکوتای شمالی

 38/9391    اوهایو
 11/918    اورگون

 11/91777   یای شرقیپنسیلوان
 87/391   پنسیلوانیای غربی

 37/39    ردایلند
 11/91   کارولینای جنوبی

 11/73    تنسی
 91/9333    تگزاس
 11/711    نیاویرجی

 11/9197    واشنگتن
 11/31   ویرجینیای غربی

 11/31   ویسکانسین
 $72/28727                های آمریکاهای مالی گروهکل کمک
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بخش 

هاکمیته  

 مشی ورهنمودهاکمیتة خط

 های گروهیگمنامی و ایمیل

 نارانةاا بایةد   ه، گمنامی اعضةای سنت یازده بیاا شد همانیورکه در

در سةةیح  گمنةةامی شخصةةی را بایةةدهمیشةةه  ...مةةا" حفةةظ شةةود:

حفةظ  ی اةتمةاعی  هةا سایررسةانه اینترنةت و  فی  ، رادیو، ،میبوعات

 "...کنی 

 ة سةات،  ی درمثل سةخنران  رویدادهاییمورد  در یهای گروهمیلای

 پیشةنهاداتی  ،رسانیایالع ،هاهمایش ،اتحادروزهای  ،اداریة سات 

ه چیةزی کةه مربةو  بة     هةر  برای کنفرانس خدمات ةهانی ناراناا و

رای دسةةتیابی بةةه ایةةن هةةدف بةة دهةةد.نارانةةاا اسةةت ایّالعةةاتی مةةی

به استفادة اعضای خود  یریب ایمیل برای از هایی راها پیاماکثرگروه

فرستادا پیةام   بابه این ترتیب که  فرستند.می "نامارسال بی"روش 

ایةن روش  از  نها. آشودمی رسالا گروهکلِ به به خودشاا، این پیام  

-اعضةا مةی   یاآ ببینند تا کنندده میای نیز استفابرای رسیدگی دوره

از لیسةت گةروه   خواهنةد  کنند یا می دریافت باز ه   ایمیل خواهند

 رة سةات حاضة     دریةورمنظّ خارج شوند، بخصوص افرادی کةه بةه  

برخی سةه   ماهانه و می شاا را، فهرست ایهاگروه برخی از شوند.نمی

ت به دوازده سةنّ  این مرح ه در باید هاگروه کنند.می روزبه ماه یکبار

 باشند. پایبندناراناا 

 هةا ّمشیبه روشن شدا خط نیاز یا دارید یالسؤتاا گروه یا شما اگر

هةای  رهنمود و مشةی خط کمیت  با لیفا رهنمودهای ناراناا دارید یا

   :گیریدتماس بزیر با آدرس خدمات ةهانی 
anon.org-pandgcommittee@nar 
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 رسانیکمیتة اطّالع

 کند؟رسانی را حمایت میآیا استان یا منطقة شما اطّالع

رساانی را  هاا و منااطد در انجمان مااّ فعهاالناه اطّاالع      بسیاری از استان 

ما رسیده اساتّ   ای را که اخیراً به دستکنند. در اینجا نمونهحمایت می

ایّ پیشنهادی تصویب شد که طبد دهیم. در یک مجمع منطقهشرح می

های متقاضای کاه   رسانی همگانیّ برای گروهآن یک بستة کوچک اطّالع

 91کنندّ ارسال شود. این بسته حااوی  در چنین رویدادهایی شرکت می

انّ نامة برای دوستان یا اعضای خانوادة نگرباشد: قطعه از نشریات زیر می
ایان  دهاد.  امّ نارانان چیست؟ و نارانان امیاد مای  سرگشاده برای خانواده

 منطقه آدرس جلسات خود را هم در این بسته قرار داد.

رسانی به عموم را حمایت این بود که با تهیة نشریاتّ اطّالع هدف منطقه

کرده و تشوید نماید. فرم درخواست بسته را منطقه تهیه کرده اسات تاا   

 ها از آن استفاده کنند. این کار بازخورد خوبی داشته و ادامه دارد. وهگر

توانیاد  رسانی موفّقی در استان یا منطقة خود دارید؟ آیا مای آیا کار اطّالع

این کار را با انجمن در میان بگذارید؟ آگر جواب شاما مببات اساتّ ماا     

   anon.org-outreach@narآدرس ایمیل:  مشتاق شنیدن آن هستیم.

 
 

 

 

 ذرنامه ةگ

 انةیةةه

 
 مــــــا هــودی بـــــــبـهـب

 

 کمیتة همایش 

 
 ثبت نام کنید! االن

بهبهودی بها    –گذرنامهه جههانی   "که با ناام   3198تا همایش جهانی  

 31مانده است. هماایش از  ماه باقیسه برگزار خواهد شدّ فقط  "یکدیگر

در شاهر اورالنادو ایالات فلوریادای      3198سپتامبر در ساال   3آگوست تا 

اید؟ هنوز در هتل اتااق  شد. شما هنوز ثبت نام نکردهامریکا برگزار خواهد 

اید؟ برای اطّاالع از جزئیاات و ثبات ناام اینترنتایّ باه آدرس:       رزرو نکرده
convention/ -world-naranon-anon.org/2018-http://www.nar 

 مراجعه نمایید.  

هاّ اعضای عالقمند  به گردانندگی جلسات و کارگاه داوطلبان مورد نیاز!

-مای  نام و میزِ نشاریات هبری جلسات موضوعیّ خدمت در قسمت ثبتر

تماس بگیرند و   anon.com-wccommittee@narتوانند با آدرس: 

 داوطلب این خدمات شوند. امیدواریم شما را در این همایش ببینیم!
 

 

 

 ارسال مقاله به خبرنامه
 گیارد. لطفاا در مقالاة   اعضای نارانان مورد استقبال قرار مای  مقاالت همة

نارانان تمرکز نماییاد و تجرباهّ نیارو و امیاد خاود را از       د روی برنامةخو

  باه ایان آدرس:  مقاالت خود را دیدگاه یک عضو نارانان مشارکت کنید. 

anon.org-newsletter@nar ای مقالاه  برای این که نمایید. ایمیل

 ّ ارسال گردد.امضا شده فرم واگذاری حد چاپ همراه با چاپ شودّ باید

 جوالی 20بعدی:  یمقاله برای چاپ در شماره ارائةخرین مهلت آ"

 "باشد.می 2028

 

 

mailto:outreach@nar-anon.org
mailto:wccommittee@nar-anon.com
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تاوانم باه   توانم برای کارکردن برنامة نارانان از آن استفاده کنم. وقتای نمای  تفکّری برای امروز: خواندن نشریات یکی از ابزارهایی است که می"

هاایم رفتاه و   الزم است به سراغ کتابجلسه بروم یا یک دوست نارانانی را برای صحبت پیدا کنمّ نشریات همیشه در دسترس من است. فقط 

 جوالی از کتاب تجربهّ نیرو و امید 31       "ها پیدا کنم.دهد در آنکمکی را که برنامه پیشنهاد می
 

   (CAL)سـرانـفـنـوّب کـات مصـریـاده از نشـاستـف
 

نوشاته شاده    ’حفظ امنیهت جلساات ‘در نشریة 

یکاای از ابزارهااای مهاام جلسااات ماااّ  "اساات: 

-مای  (CAL)کنفارانس ناراناان  نشریات مصوهب 

"باشد.
     نشریات مصوهب ما طاوری جلساات را

کند که تقریباً به هر جلسة نارانان دست مییک

کنیم جلسة خاانگی  که وارد شویم احساس می

خودمان استّ حتّی اگر جلسه به زبان دیگاری  

هم برگزار شودّ ما همین حاس را داریام. ایان    

 احساس جالبی است.

اناد متوجهاه   ی در ناراناان باوده  اعضایی که مادهت 

هستند که هیچ نشریة دیگری در جلسه وجاود  

-ندارد و این یعنی ما نشریة خود را عرضه مای 

های نویسندگان مشهورّ مقاالتی از کنیم. کتاب

هااّ ماا را از برناماة    اینترنتّ مجلّاات و روزناماه  

کنااد. اگاار روی نشااریات نارانااان منحاارف ماای

 جواب خواهد داد.خودمان کار کنیم به ما 

نشریات مصوهب کنفرانس برای برناماة ماا مبال    

طور که پول جانشینی نداردّ پول هستند. همان

طاور کاه   نشریات هم جانشینی نادارد و هماان  

توان نشریات را شود پول را چاپ کردّ نمینمی

    هم چاپ کرد.

وقتی در سفر هستم و فردی چند صفحه کپای  

دهاد  مشهور را به من میاز کتاب یک نویسندة 

بیانمّ هماین احسااس    خود را در محظاور مای  

ناخوشایند را وقتای کاه چناد صافحه کپای از      

دهند نیز نشریات مصوهب کنفرانس را به من می

 دارم.

کانم  افتاد ساعی مای   وقتی چنین اتّفاقی مای 

کاری را که برایم قابل قبول استّ انجام دهام  

زنام و  و بقیهه را رها کنم. جلسه را به هم نمای 

کاار ممکان   کنم چاون ایان  نمیبحث و جدل 

وارد را گیج کند. در عوض تاا اتماام   است تازه

کنم و به آرامی آن را باا کسای   جلسه صبر می

کنادّ در  کنم موضاوع را درک مای  که فکر می

 گذارم.میان می

طور که در کتااب تجرباهّ نیارو و امیاد     همان

وقتی در جلسات ناراناان شارکت    "گفته شده

راه بهتااری باارای کاانم فرصاات دارم کااه ماای

تاوانم  زندگی یاد بگیریم. فقط برای امروز مای 

چیزی را که دوست دارم بردارم و بقیهه را رهاا  

"کنم.
  

 

  از کتابچة آبی نارانان

   ژوئن از کتاب تجربهّ نیرو و امید 33

 رابرت    
 

اطاّلعاتی در مورد حهق چهاپ و عالمهت     

    تجاری

 کنفرانس بمصوه نشریات تمالکیه و چاپ حد

( CAL) ودیّبهبا  نشاریات  شامل که نارانان 

 منحصاراً  باشادّ مای  انیرس العاطّ و یدماتخ

ناراناان   خاانوادة  هاای گاروه  انجمان  به دمتعلّ

 انتشار و داریبریکپ و الانتق تولیدّ. باشدمی

   اجازة بدون و محصوالتّ شده چاپ نشریات

 انباوه  چااپ  . اجاازة اسات  ممناوع  کتبای 

 باه  مگار  شاود نمای  داده مصاوهب  نشاریات 

 هکا  دهمتحا  االتایا  از ارجخا  ورهایکشا 

 خاانوادة  هایگروهانجمن  اب انونیق اردادقر

 .باشند داشته ( NFGH,Inc نارانان )

 چااپ  یاا  تولیاد  بارای  یخاصها  استبناهای

 هاای کمیتاه  .دارد وجاود  نشاریات  دمجاده 

 نشاریات  توانناد مای  یمحلّا  رساانی العاطّا 

 "کپای  قابال  " برچسب که را رسانیالعاطّ

 منااطد  و هااستان در استفاده برای دارندّ

 یا استان هایکمیته .نمایند چاپ خودشان

 نشاریات  هاای قول نقل از توانندمی منطقه

 نشاریات  از هاایی بخاش  یا نمایند استفاده

 بخش %25 از کمتر که را کنفرانس بمصوه

 کتابچاهّ  و کتااب  ماورد  در یا و متن اصلی

 را باشد قسمت یا فصل یک %25  از کمتر

 تّسانّ  دوازده قادمّ  دوازده. کنناد  چااپ 

 و هادف  جماالت  خادماتیّ  مفهوم دوازده

 وبسایت یا نارانان آبی کتابچة در اندازچشم

 کامال  طاور  به توانندمی را جهانی خدمات

 نشریاتّ منتخب هایقسمت. نمایند چاپ

 خاصّ زیرنویس یا یادداشت با باید همیشه

 را شده چاپ بخش یا قول نقل اصلی نسخة

 یاا  قاانونی  حاد  هیچ کارین. انماید فیمعرّ

 ایجاد نارانان بمصوه نشریات برای را ادعایی

 .کندنمی

از کتاااب راهنمااای خاادمات    37-37ص 

    های خانواده نارانانجهانی گروه

 

 



 

آخرین 

 صفحه

 رویدادهای خود را با ما در میان بگذارید

بارای دیاادن لیسات رویاادادهای پایش رو بااه    

anon.org/events-http://www.nar   
بروید و یا اگر کارت همایشای داریاد کاه مایال باه      

: آدرسباه   PDFمشارکت آن هساتیدّ باه صاورت    

anon.org-events@nar  .بفرستید 

 

 رویدادهای آینده

کلیک نماییاد   رویدادها روی عنوان ّیاتئالع از جزبرای اطّ

 .بروید رویدادها ةصفح بهخدمات جهانی وبسایت  یا در و

های خانواده نارانان در منطقة همایش دو ساالنة گروه

 کالیفرنیای شمالی

 8108ژوئن  8-01

University Plaza Waterfront Hotel  

110 West Freemont Street  

Stockton, CA 95202  

Ruth B. ken.ruth.barnett@sbcglobal.net 
 کلمبیا –ای ارمنیا همایش منظقه

 2028ژ وئن  2-22

 آرامش در زندگی با بیداری

Universidad del Quindio  

Carrera 15 Calle 2 Norte  

Armenia– Quindio  

al@naranoncolumbia.org-conventionregion 

 همایش نارانان پالم دیزرت

 2028ژوئن  22-30
رسانیفرصت اطالع   

JW Marriott Palm Desert  

74-855 Country Club Drive  

Palm Desert, CA 92260  

Sheryl 760-912-0291 
 سی و هفتمین همایش  نارانان در فلوریدا

 2028ژوئن  2-8
 شهامت یادگیری

Hilton Tampa Downtown  

211 N Tampa Street  

Tampa, FL 33602 

 

نارانان های خانوادةگروه  

 دفتر مرکزی خدمات جهانی نارانان

23110 Crenshaw Blvd. #A 

Torrance CA 90505        
Website: www.nar-anon.org 

Email: wso@nar-anon.org 

Phone: (310) 534-8188     
(800) 477-6291     

 

 های خانوادة نارانانخبرنامه گروه

 

2028ژوئن   2قسمت    34شماره   

 

 منطقة  2028آوری پول و ناراتون جمع

 دیزرتهای

 2028آگوست   4
 شکست در کنترل دیگران

Exploring Boundaries  
Holy Spirit Lutheran Church  

6670 W. Cheyenne (& Rainbow)  

Las Vegas, NV 89108  
 ین تاریخ یادتوا نره!ا

 غربی پاسیفیکآخر هفته معنوی منطقة شمال

 2028سپتامبر  2-2

 های آرامش روحیروش

Falls Retreat Centre  

32 Falls Creek Road  

Raymond, WA 998577  

Helen 360-931-0647  

 همایش جهانی نارانان

2028سپتامبر  2آگوست تا  30  

 بهبودی با هم  –گذرنامه جهانی 
                                                      !      Orlando, FL, USA نام کنیدهمین امروز ثبت

 بیست و هشتمین ناراتون کالیفرنیای جنوبی

 8108سپتامبر  8
 من تنها نیست 

4221 Rose Drive 
Yorba Linda, CA 92886 

 این تاریخ یادتوا نره!

 

 رویدادهای خود را با ما در میان بگذارید

اطّالعات رویدادها را در  توانیدای در وبسایت نارانان وجود دارد که شما میصفحهدانستید آیا می

 آدرس: برای دیدن لیست رویدادهای پیش رو بهآن جا مطرح کنید؟ 

 anon.org/events-http://www.nar    بروید و یا اگر کارت همایشی دارید که مایل به

 بفرستید.  anon.org-events@nar: آدرسبه  PDFمشارکت آن هستیدّ به صورت 

 

 کنفرانس خدماتی نارانان روسیه

 8108نوامبر  3-4
 آزادیّ اتحادّ خدمت

Salut Hotel  

158 Leninsky Avenue  

Moscow, Russia         )فرم ثبت نام( 
Phone 7(985) 197-09-60  

 همایش منطقة نیویورک

 8108نوامبر  9-00

 لذت در سفر است
The Villa Roma Resort 
Callicoon, NY 

 این تاریخ یادتوا نره!

 

 

 

 

 

 
 صهلهح
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