شماره 52 :

مورخ79/11/52:

با نام و یاد خدا

بیست و پنجمین صورت جلسه شورای منطقه ای ایران ()CODA
جلسه راس ساعت  01:01دقیقه با خواندن دعای آرامش و سنت های دوازده گانه هموابستگان گمنام شروع شد.
 _0حضور و غیاب مسئولین اداری،کمیته های فرعی و رابطین به شرح زیر انجام شد.
مسئولین کمیته اداری

مسئولین اداری
ساعت

ساعت

پست خدماتی

نام

ورود

خروج
04:41

کمیته نشریات

گرداننده

مهدی

01:11

کمیته سایت

مسعود

منشی

ناصر ت

01:11

04:41

جمال

01:11

خزانه دار

مظاهر ط

01:11

04:41

کمیته آدرس جلسات

_

_

نایب گرداننده

_

_

_

کمیته کارگاه ها

_

_

هیئت امنا

مهدی

01:11

04:41

کمیته روابط عمومی

_

_

04:41

رابط موقت خدمات
جهانی

مهدی

01:11

04:41

مسئول خدماتی
موقت

هومن

01:11

استان

رابط

ساعت ورود

پست خدماتی

ساعت خروج استان

کاشان

مهدی

01

04:41

خوزستان

استان مرکزی

بهمن

01

04:41

کرمان

خراسان

مجید آ

01

04:41

شیراز

البرز

بهزاد

01

04:41

یزد

علی د

01

04:41

_2گزارش شفاهی و کتبی مسئولین اداری،کمیته ها و رابطین به شرح زیر ارائه شد.

گزارش خدمتگزاران :
گزارش خزانه دار  :ایشان گزارش خود را به صورت کتبی به رابطین ارائه کردند .
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ساعت

ساعت

نام

ورود

خروج

رضا د

01:11

04:41

00:11

04:41
04:41

رابط

ساعت ورود

ساعت خروج

غ

_

_

رویا ر

01

04:41
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در حال حاضر به علت کمبود اعانات به شورا خزانه مبلغ  222211تومان بدهکار می باشد و برای افتتاح حساب به نام هموابستگان گمنام اقدامات
لازم با هیئت امنا انجام شده و تا هفته دیگر حساب جاری افتتاح خواهد شد .

گزارش کمیته آدرس جلسات شورا :
ایشان عنوان کردند تمام تلاشم این است که جلسات به طور کامل شفاف اطلاع رسانی انجام شود و فرمت پیامهای آدرس جلسات را مطابق با
الگوی سایت خدمات جهانی  ،تغییراتی را اعمال نموده ان د  .هزینه این کمیته از جلسه قبل تا امروز  02111تومان بوده  .تعداد مخاطبان کانال
 0122نفر – تعداد جلسات در ایران 01جلسه برگزار میشود ( بغیر از تهران و نواحی دیگر )
تقاضای مبلغ  20111تومان برای تنخوای کمیته و خرید بسته اینترنتی و تماسهای تلفنی آدرس جلسات
پیشنهاد تشکیل جلسات آنلاین (تالار گفتگو) به صورت رسمی برای همه فارسی زبانان در همه جای دنیا به صورت رسمی

گزارش مسئول نشریات :
ایشان گزارش خود را به صورت کتبی ارائه دادند و آماده پاسخگویی شدند .
اعلام کردند که به علت گران شدن مجدد کاغذ قیمت نشریات افزایش یافته است.
برای گزارش دقیق نشریات نیاز به انبار گردانی می باشد که هرکس تمایل داشت می تواند شرکت کند.
سپس پس از سوالات رابطین به پاسخگویی پرداختند .

گزارش کمیته سایت :
به علت برخی مشکلات  ،یک ماه است که سایت بروز نشده که در چند روز آینده انجام میگیرد .
دو جلسه شورا در ماه آینده به یکباره در سایت قرار خواهد گرفت .

گزارش سخنگوی هیئت امنا :
ایشان گزارش خود را به صورت کتبی به رابطین ارائه کردند .
در تاریخ  70/01/14انجمن به نام موسسه هم وابستگان گمنام ناشناس خانواده ثبت گردید و شماره ثبت و شناسه ملی دریافت شد
که میتوان با ارائه این شماره ثبت  ،برای دریافت مکان اقدام کرد .
 7نفر اعضای هیئت امنا تکمیل شده و لیست آنها به یگان دولتی ارسال گردید و منتظر پاسخ هستیم .
کل مبلغ هزینه شده  2،001،111تومان می باشد که 201،111تومان موجود و 411،111تومان از خزانه طلب دارد .
هیئت امنا تقاضای مبلغ  2111،111تومان تنخواه جهت ادامه و پیگیری ثبت را از شورا دارد .
هزینه ریز خرج کرد در کانال تلگرامی ارسال می گردد تا به نواحی اعلام شود .
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گزارش کتبی رابطین محترم به شرح زیر میباشد:
_0گزارش مجید رابط خراسان  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین  00نفر ،فروش نشریات_ .تومان  ،تعداد جلسات  8جلسه زمان برگزاری
جلسات هیئت نمایندگان خراسان  :دوشنبه  22بهمن ماه 70
نیازهای هیئت :مکان برای برگزاری هیئت نمایندگان در مرکز شهر
پرسش از کادر اداری :شرح وظایف هیئت نمایندگان ،سئو سایت پایته ،پولی که بابت دانلود گرفته میشود در سایت کدا
پیشنهاد  :به جای تلفظ کدا از کودای استفاده شود(.گرداننده توضیح داده است)
موفقیت ها  :استارت جلسه جدید  ،برگزاری کارگاه در سطح گروه ها
 _ 2گزارش رویا رابط شیراز  :تعداد تازه واردان  04نفر ،تعداد جلسات  4جلسه ،فروش نشریات  01/111تومان  ،اعانه به خزانه 1
زمان و مکان بررسی هیئت پس از جلسه شورا در اولین جلسه بهبودی یکشنبه 70/00/28
مشکلات هیئت  :عدم حمایت برای خدمت و عدم آگاهی از خدمت  ،عدم آگاهی از اهدای اعانه به شورا
نیاز هیئت  :برگزاری کارگاه خدماتی در شیراز از طرف  4گرو ه  .پیشنهاد  :اضافه کردن پمپلت برگزاری جلسات اداری به پک اهدای گروه ها ،اتحاد
و همدلی بین گروه ها و همایش کشوری موفقیت ها  :استارت یک جلسات بانوان در مردشت به نام بانوان پرواز  ،برگزاری جشن دو سالگی در
گروه آفرینش همای سعادت در تاریخ 70/01/01
پرسش :آیا ثبت و مجوز کدا آماده ارائه است؟
 _0گزارش علی رابط یزد  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین  8نفر ،فروش نشریات _  ،تعداد جلسات  8جلسه
زمان و مکان برگزاری جلسه هیئت  :خیابان ایران شهر،کوچه آب نفت  01متر داخل کوچه درب به گارجی کرم رنگ سمت چپ
پرسش هیئنت  :کمیت ه کارگاه های یزد آمادگی برگزاری کارگاه را در هر جای ایران را دارد  ،افزایش سقف نشریات اهدایی  ،از باروری وطن
نشریات ارسال شود به دلیل پرسش :چرا نشریات اهدایی باید پمپلت گرداننده و دفترچه منشی باشد؟دلیل طول کشیدن چاپ بعضی از کتاب ها
هموابستگان بزرگ پمپلت هم وابستگان گمنام جلسات اداری؟ پیشنهاد  :چاپ پمپلت عبارت های مثبت  ،کمیته نشریات نسبت به چاپ کتاب
هموابستگان گمنام بزرگ همراه هموابستگان اقدام نماید.
 _4گزارش بهزاد رابط البرز  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین _ نفر ،فروش نشریات 400011تومان  ،تعداد جلسات  2جلسه
مشکلات  :کمبود خدمتگذار ساختار مانند گرداننده  ،منشی  ،نشریات  ،نبودن مکان برای برگزاری ساختار ،به هرج و مرج کشیدن ساختار توسط
برخی از اعضا .پرسش  :مسئول نشریات ارزان شدن نشریات به چه شکل است؟ هزینه ویراستاری و ترجمه چگونه است ؟ آیا رای دارد؟ تصمیمات
برای تغییرات سوالات و ویراستاری بر چه مبنای گرفته شده؟و به عهده چه کسی است؟هیئت امنا کار مجوز تا چه اندازه پیشرفت کرده ؟ ثبت
شرکتی است یا انجمنی؟ تا امروز چقدر تنخوا اختصاص داده شده؟ موفقیت ها  :خرید سیمکارت برای اطلاع رسانی
 _0گزارش بهمن رابط اراک  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین  01نفر ،فروش نشریات  002/111تومان  ،تعداد جلسات  0جلسه
زمان برگزاری جلسه هیئت  2 :اسفند پنجشنبه .نیازها  :خدمتگذار نداریم موفقیت ها  :برگزاری همایش تاریخ  70/00/24پنج سالگی
 _2گزارش مهدی رابط کاشان  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین  00نفر ،فروش نشریات  72/111تومان  ،تعداد جلسات 0جلسه ،اعانه
خزانه  01/111تومان .زمان و مکان برگزاری جلسه هیئت  70/00/24:در فرهنگسرای مهر .پیشنهاد به شورا  :در جلسات قبل هیئت نمایندگان
کاشان فایل صوتی از کتاب پایه به شورا پیشنهاد داد و قرار بود به رای بگذارند که کمیته نشریات خریداری کند و هزینه را به خزانه شورا بدهد
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پیشنهاد به کادر اداری  :تنظیم اساسنامه و درست کردن تغییرات و کامل کردن  PDFو گذاشتن در گروه شورا تا رابطین بتوانند مطالعه و
ایرادهای آن را بازبینی کنند .هیئت نمایندگان کاشان  :برای سال جدید یک همایش برگزار میکنند.
 _0گزارش رضا از گروه تهران  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین  02نفر ،فروش نشریات  411/111تومان  ،تعداد جلسات  0جلسه،
پیشنهاد به کادر اداری  :مسئول نشریات هزینه رفت و آمد و ارسال به باربری وطن را شفاف کند و برای ارسال هر  01روز یک بار ارسال به تمام
استانها صورت گیرد.
 _8یک گروه از نجف آباد با حضور در جلسه و نامه کتبی به شورا ارائه داد و تمایل پیوستن به شورا را داشتند پیشنهاد داده شد به نزدیکترین
استان مانند شیراز ،اراک وصل شوند و در زمانی که به  0گروه رسیدند یک نماینده به شورا بفرستند.

تصمیمات گرفته شده:
اختصاص تنخواه به کمیته آدرس ها به مبلغ  20111تومان رای آورد.
پیشنهاد برای تشکیل تالار گفتگو و جلسه مجازی رای آورد .
پیشنهاد برای تشکیل کانال اینستاگرامی تصویب شد .
تکثیر سی دی صوتی کتاب هموابستگان گمنام توسط کمیته نشریات رای آورد .
درخواست مبلغ دو میلیون تومان برای هیئت امنا رای آورد و قرارشد این مبلغ به علت خالی بودن خزانه از تنخواه نشریات به خزانه واریز شود و
در صورت نیاز به مبلغ تا جلسه بعدی شورا  ،جهت اخذ مجوز استفاده گردد .

انتخاب خدمتگذاران شورا :
بهمن با مقطع  4سال و  0ماه با رای اکثریت به عنوان نایب گرداننده انتخاب شد .

پیشنهاد:
رابط اراک :خدمتگذاران شورا که از نواحی مختلف می آیند هزینه آنها پرداخت شود ( .تایید شد)

فراخوان :
از رابطین محترم تقاضا میشود به تمامی نمایندگان گروه های بهبودی اطلاع رسانی شود تا در جلسات خود نیاز های پست خدماتی و وقایع شورا
آمادگی خود را برای موارد زیر اعلام کنند:
 _0مسئول کارگاه های آموزشی با  0سال حضور
 _2مسئول کمیته روابط عمومی با  0سال حضور
 _0رابط خدمات جهانی
شرایط همه کاندید ها  02 :قدم و  02سنت و یک دوره خدمت در کیمته های خدماتی را دارا باشند.
از تمامی اعضا  CODAبرای آگاه سازی در جهت هدف اصلی و تنظیم اساس نامه و همخوانی از  02سنت دعوت به عمل می آید.
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دستور کار جلسه بعدی :
 _ 0حضور و غیاب کادر اداری  ،مسئولین کیمته های فرعی  ،نمایندگان استان ها
 _ 2بازبینی و تنظیم اساس نامه در ابتدای جلسه تایید آورد ( .از رابطین و خدمتگزاران شورا تقاضا میشود نکته هایی که در اساس نامه نیاز به
تغییرات دارند را قبل از جلسه شورا یاداشت برداری کرده تا از زمان جلسه استفاده مفید شود).

جلسه در ساعت  04:21دقیقه با خواندن دعای آرامش به پایان رسید .
جلسه بعدی شورا در  0078/10/01ساعت  01:11الی  04:11برگزار می شود .

ثمره اصلی خدمت عاشقانه در نفس خدمت و موسم آن به وقت خود فرا میرسد...
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