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با نام و یاد خدا

بیست و هشتمین صورت جلسه شورای منطقه ایران و فارسی زبانان ()CODA
جلسه راس ساعت  01با خواندن دعای آرامش و سنت های دوازده گانه هموابستگان گمنام با حضور مسئولین کادر اداری کمیته های
فرعی،رابطین محترم و مهمانان گرامی شروع شد.
_0حضور و غیاب مسئولین اداری،کمیته های فرعی و رابطین به شرح زیر انجام شد.
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 2بازبینی و تنظیم اساس نامه با تجارب کلیه حاضرین در جلسه تا صفحه  8که شامل هدف و تبصره و به عناوین شرایط و وظایف،گرداننده،نایب
گرداننده و منشی و خزانه دار و کمیته آدرس جلسات و نشریات و کیمته کارگاه هاو کیمته اطلاع رسانی میباشد انجام شد.
_1گزارش شفاهی و کتبی مسئولین اداری،کمیته ها و رابطین به شرح زیر ارائه شد.
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گزارش خدمتگذاران :
گزارش منشی و نایب گرداننده:گزارش خود را شفاهی برای رابطین بازگو کردند و پاسخگو رابطین بودند.
گزارش خزانه دار  :مظاهر گزارش کتبی خود را به رابطین ارائه داد و شماره کارت انجمن هموابستگان گمنام  1802010210010181به نام
مظاهر طاهرخانی بانک سپه میباشد تقاضا دارند پس از واریز اعانه با این شماره تماس حاصل فرماید100200122810

گزارش کمیته آدرس جلسات شورا 0
جمال مسئول کمیته آدرس جلسات گزارش کتبی این کمیته را به رابطین ارائه داد و شفاهی پاسخگو به رابطین بود و درخواست  11/111تومان

تنخواه برای این کمیته شد که با رای رابطین تصویب شد.
گزارش مسئول نشریات :
رضا گزارش کتبی خود را به رابطین ارائه داد و شفاهی هم پاسخگو رابطین بود.

گزارش سخنگوی هیئت امنا :
اخیرا شایعاتی مبنی بر نامحدود بودن خدمت هیئت امنا و هیئت مدیره ،صورت گرفته .این حرف کاملا بی معنی و بی اساس است.
به دلیل این که ما نمی دانستیم مدت زمان اخذ مجوز چه مدت طول خواهد کشید ،مدت زمان تاسیس موسسه را نامحدود اعلام کردیم .این
فرآیند طبیعی آن است .تمامی موسسات تجاری و غیر تجاری تا زمانی که مجوز صادر شود نامحدود ثبت می شوند .اعضای هیئت امنا و هیئت
مدیره وقتی که مجوز صادر شود تا دو سال (مجوزهای کل کشور دو ساله شده است) می توانند در خدمت شورا باشند .بعد از دو سال مجددا رای
گیری صورت خواهد پذیرفت اعضای جدید سوء پیشینه خواهند گرفت به وزارت کشور معرفی ،ثبت روزنامه و ثبت کشوری خواهند شد و خدمت
آنان نیز پس از تمدید مجوز به مدت دو سال خواهد بود .مدت زمان معرفی به وزار ت کشور تا اخذ تمدید مجوز جزء مدت خدمت اعضای جدید
محسوب نمی شود .هیئت امنا و هیئت مدیره قدیم موظف است تمام مدارک ،اسناد و اوراق و مجوزها و آموزش ها را به هیئت امنا و هیئت مدیره
جدید تحویل دهد .در حال حاضر وزارت کشور به علت ناقص بودن بندهاى اساسنامه وزارت مسئول موسئس تایید نكرد و وکیلى را که خود رئیس
مسئول معرفى کرده است باید به طریق آن وکیل ادامه داد و هزینه وکیل و ثبت دوباره واخذ مجوز01میلیون تومان است با حفظ منافع انجمن که
درقرارداد با وکیل ثبت میشودکه اگرموفق به اخذ مجوز نشود  8میلیون تومان را برگرداند و مبلغ 2میلیون تومان دستمزد زحماتش است.

گزارش سالیانه رابط خدمات جهانی:
 - 0برقراری ارتباط با کمیته های خدماتی کنفرانس خدمات جهانی
 -2شرکت آنلاین در جلسات کنفرانس در سال  2108و ارائه گزارش کدای ایران از بدو تاسیس و ترجمه گزارش کنفرانس خدمات جهانی  2108که در اختیار
کمیته وبسایت قرار گرفت.
 -1معرفی سایت کدای ایران به خدمات جهانی
 -1معرفی کمیته های ساختار خدماتی ایران به خدمات جهانی
- 1شرکت در جلسات کمیته های ارتباطات و هیئت امنا و رابطین و.......
 -8در خواست تایید نشریات فارسی (در راستای رعایت سنت یک و چهار) و به جریان انداختن فرآیند کپی رایت(فرم های مربوطه در اختیار کمیته نشریات و
ترجمه قرار گرفت)
 -۷در اختیار قرار دادن نشریه هفتگی کدا جهت ترجمه و توزیع به کمیته نشریات
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- 8تهیه نشریه مفاهیم خدماتی و ارائه به کمیته نشریات
 -0تهیه نشریه به کارگیری سنتها در کارهای خدماتی و ارائه به کمیته نشریات
 -01همكاری با کمیته وبسایت جهت تبادل اطلاعات سایت کدای ایران و سایت خدمات جهانی
معرفی شورای خدماتی کدای ایران به عنوان کدای پارسی زبانان که طبق رای نمایندگان به تمامی فارسی زبانان سراسر جهان خدمت ارائه می نماید.
معرفی و بروزرسانی جلسات آنلاین فارسی زبان در سایت خدمات جهانی
 -00ارسال گزارش عملكرد یكساله کدای پارسی زبانان به همراه معرفی سایت ،اپلیكیشن ،کانال اینستا گرام و تلگرام (جهت ارائه در جلسه سالیانه )2100
 -02اطلاعیه های مختلف کمیته های خدمات جهانی در خصوص فراخوان خدمتگزار و خط مشی های خدمات جهانی و درخواست میزبانی جلسه  2120در
اختیار شورا و رابطین قرار گرفت.
در خصوص جلساتی که تحت عنوان (کدای کودکان) در یكی از شهرهای ایران برگزار می شود از خدمات جهانی تجربه خواستیم و پاسخ کمیته ارتباطات مبنی
بر منحل شدن کمیته نوجوانان در سال  211۷و اینكه انجمن هم وابستگان گمنام طبق سنت چهارم خط مشی هایی از این نوع یا در این سطح را بنا نمی نهد،
در اختیار رابطین و کمیته وبسایت جهت اطلاع اعضا قرار گرفت.
کلیه مكاتبات با کمیته های اصلی و فرعی کنفرانس خدمات جهانی توسط ایمیل رسمی وبسایت کدای پارسی زبانان به آدرس info@coda-ir.org 0انجام
میشود.

گزارش کمیته سایت :
 -0تولید سی دی مالتی مدیای کتاب پایه و طراحی پشت سی دی و تحویل به کمیته نشریات جهت تكثیر
 -2به روز رسانی آدرس جلسات وب سایت
 -1اضافه نمودن فیلد جلسات اسكایپ به وبسایت و اپلیكیشن
 -1افزایش هاست وبسایت و بكاپ گیری و به روز رسانی امنیت وبسایت
 -1تولید محتوا و افزایش ایمیل رابط جهانی به فوتر سایت

درخواست  11/111تومان تنخواه برای این کمیته شد که با رای رابطین تصویب شد.
(از تمامی کمیته های فرعی و هیئت امنا عاجزانه تقاضا دارم گزارش خود را به صورت کتبی به منشی ارائه دهند)
گزارش کتبی رابطین محترم به شرح زیر میباشد.
_1گزارش مجید رابط خراسان  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین  11نفر و تعداد گروه  8گروه ،فروش نشریات ۷08/111تومان  ،تعداد
جلسات 0جلسه،کمک به خزانه  ، 0زمان و مكان جلسه هیئت  0د.شنبه آخر ماه به آدرس عبدالمطلب ،0۷پیشنهاد به شورا و انتقاد 0به جای سنت
ها مفاهیم خدماتی خوانده شود ،جلسات هماهنگی مرتب برگزار شود ،حضور به موقع اعضای کادر ادرای و کمیته های فرعی در جلسه شورا،
موفقیت ها  0برگزاری جلسه کارگاهی خاص بانوان با موضوع سنت  0و جلسه کارگاهی با موضوع جلسه اداری
 _ 2گزارش مسعود رابط شیراز  :تعداد تازه واردان  000نفر ،تعداد جلسات 10جلسه در  2ماه و  1گروه  ،اعانه به خزانه  08/111تومان
نیاز های هیئت  0اعضای قدیمی حمایت نمیكنند ،تازه واردین با مشكل نبود راهنما مواجه میشوند ،خدمتگذار کمبود داریم ،نیاز به نامه ثبت شده
جهت گرفتن مكتن جلسات داریم ،نیاز به خدمت گذار و سخنران از گزوه های شهرستان و استان های دیگر برای تبادل تجربه و دانش داریم،
بعضی از اعضا به دلیل حضور در انجمن های مرتبط سعی بر این دارند تا اصول آنها را در کدا پیاده کنند،
پرسش  0از کادر اداری و کمیته ها  0چرا جلسات کارگاهی برای استان ها برگزار نمیكنند؟ (چون مسئول کارگاه نداریم)
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پرسش  01چگونه به صورت اصولی اطلاع رسانی را انجام دهیم؟ ()
شكایت از کادر اداری  0مسئول نشریات در خدمات دهی سهل انگاری دارد ،قیمت نشریات خیلی افزایش پیدا کرده و توانایی خرید پایین آمده.
پیشنهاد  0جلسات شورا چرخشی در استان ها برگزار شود ( نیاز به تایید و رای گیری دارد)
کارگاه های خدماتی برای رابطین در زمان حضور آنها به عنوان رابط شورا که هم شورا را حمایت کنند و هم خدمت بگیرند ( نیاز به تایید و رای
گیری دارد)
 _3گزارش علی رابط یزد  :تعداد گروه ها  1گروه و  1جلسه ،زمان و مكان جلسه هیئت  0یكشنبه آخر ماه به ادرس یزد خیابان ایران شهر
خیابان رجایی کوچه هاشم خان روبروی مدرسه بن بست لاله  1تكیه ابوالفضل
مشكلات  0نیاز به مجوز انجمن کدا برای گرفتن مكان داریم.
شكایت و انتقاد  0گزارش کامل و شفاف مربوط به ثبت انجمن را تقاضا دارم  ،آمادگی برای برگزاری کارگاه های آموزشی مربوط به هموابستگان در
سراسر استان ها ،آمادگی برگزاری کارگاهی انجمن به صورت اسكایپ
موفقیت ها 0برگزاری جشن  8سالگی یزد بسیار عالی و با تعداد زیادی از تازه واردین انجام شد.
 _4گزارش بهزاد رابط البرز  :تعداد جلسات  8تا  ،گروه  8 0اعانه به خزانه  11/1110تومان  ،نیاز به مسئول کیمته اطلاع رسانی و نایب رابط و
مسئول نشریات  ،به علت جلو افتادن جلسه شورا گزارش از هیئت نمایندگان البرز دریافت نشد و به همین علت گزارشات قابل ارائه نیست.
 _5گزارش فریبا رابط کاشان  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین  22نفر،تعداد جلسات 1جلسه ،تعداد گروه  1 0اعانه خزانه ، 0زمان و
مكان برگزاری هیئت  0چهارشنبه آخر ماه قبل از جلسه شورا فرهنگسرای مهر ساعت 8011
مشكلات 0عدم اعانه به دلیل نیاز گروه ها بوده است و مشكل خاصی نیست ،موفقیت ها  0گروه نجف آباد به هیئت نمایندگان پیوست و یک گروه
آقایان در ماه گذشته استارت خورد
 _6گزارش وهاب از خوزستان  :تعداد جلسه  01جلسه با  8گروه ،تعداد تازه واردین11 0نفر ،اعانه به خزانه  ، 0تاریخ جلسه هیئت  08/8/22 0به
ادرس  0شوشتر میدان انقلاب براین مارکت
نیاز ها  0برگزاری کارگاه آموزشی جهت خدمتگذاران ناحیه  ،برگزاری جلسه باز و نداشتن پكیج اطلاع رسانی  ،سوال  0آیا گروهی که هیئت
نمایندگان را حمایت نمیكند درست است جز ناحیه باشند؟ ()
پیشنهاد  0در رابطه تغییر طرح چیپ فراخوان زده شود ( )  ،در رابطه با تغییر قیمت نشریات شورا یک روزه واحد را به نواحی اعلام کند که آیا
قیمت قدیم فروخته شود یا جدید ؟ ()  ،مسئول کمیته /ادرس ها در صورت نداشتن شرایط پاسخگویی به بازوای وظیفه خود را محول کند که
توانایی پاسخگویی داشته باشد ()
شكایت  0چرا پاسخ و سوالات ناحیه در جلسه قبل ارائه نشد ؟ ()
سوال  0آیا جلسه درون کمیته ای نایب گرداننده برگزار شد یا خیر ؟ ()
فعالیت هیئت امنا شفاف و مكتب ارائه داده شود
موفقیت ها  0گرفتن خدمتگز ار اطلاع رسانی  ،برگزاری جلسه هیئت و گروه ها  ،تلاش برای اطلاع رسانی در ناحیه ،برگزاری کارگاه های آموزشی در
شهرهای مختلف استان.
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_7گزارش داوود رابط بوشهر 0تعداد گروه  1و جلسات1 0جلسه ،فروش نشریات  208/111 0تومان  ،اعانه به شورا  11/111 0تومان
به دلیل عدم حمایت  2گروه جلسه ندارد  ،برگزاری جلسه هیئت به صورت مجازی میباشد
_8گزارش محسن رابط هرمزگان  :تعداد تازه وازد 01نفر،تعداد گروه  1 0و جلسه  01جلسه ،فروش نشریات  011/111تومان  ،اعانه به شورا 0
 01/111تومان مكان و زمان جلسه هیئت  0جمعه سوم هر ماه ساعت صبح مدرسه بزرگ بند عباس
پیشنهاد  0در خواست کارگاه سنت و خدمات برای اعضای هیئت
موفقیت ها 0تشكیل گروه جدید برای هیئت هرمزگان
 _9گزارش فرزام رابط همدان  :تعداد گروه  ، 1 0تعداد جلسه  ، 1 0زمان و مكان جلسه هیئت  08/1/21 0به ادرس همدان آرامگاه بو علی
ساختمان پیمان طبقه دوم
نیاز ها  0هنوز کمیته های فرعی تشكیل نشده  ،اساس نامه خام نیاز است
پیشنهاد  0مسئول کمیته اطلاع رسانی در مورد روند اخذ مجوز فعالیت کدا برای شورا یا رابطین اقدام شود
موفقیت ها  0اقدام به تاسیس هیئت نمایندگان شهر همدان و برگزاری اولین جلسه و گرفتن خدمتگزار موقت تا تدوین اساس نامه هیئت و انتخاب
خدمتگزاران
 _11گزارش رضا رابط تهران  :تعداد تازه واردین  18نفر ،تعداد گروه  ، 1 0تعداد جلسه  ، 12فروش نشریات  0/011/111 0تومان  ،مكان جلسه
هیئت  0در حال تاسیس و گرفتن مكان هستیم
نیاز های هیئت  0در جلسه بعدی اطلاع میدهیم.
 _ 11گزارش مریم رابط اراک  :زمان و مكان جلسه هیئت  08/8/10 0همراه با کارکرد سنت در خانه تشكل های مردمی برگزار خواهد شد ،سقف
نشریات  8۷2/111 0تومان  ،گزارش خزانه  010/111 0تومان ،تعداد کل اعضا  211 0نفر ،تعداد تازه واردین  00 0نفر  ،تعداد چیپ اهدایی 11 0
عدد  8 ،جلسه در هفته و  1گروه مختلط و  1گروه بانوان
مشكلات  0مشكل مكان داریم و بعضی مكان ها با مختلط بودن جلسات مشكل دارند
پیشنهاد  0در تلگرام و اینستا کدا را معرفی کنیم تا اطلاع رسانی شود که چنین انجمنی وجود دارد.
نیاز های هیئت  0علی البدل رابط نداریم ،

تصمیمات گرفته شده:
 _0امیر حسن با حضور 0سال در کدا به عنوان مسئول پذیرایی انتخاب شد  ،مبلغ  011/111تومان تنخواه با رای رابطین تصویب شد
 _2احمد با حضور  1سال به بالا در کدا به عنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی شورا انتخاب شد.
 _1اطلاعه مهدی رابط خدمات جهانی مبنی بر این که برای سال  2120جلسه خدمت جهانی تا دو هفته دیگر برگزار میشود و کشور هایی که
توانایی میزبانی را دارند را توسط منشی به صحن شورا ارائه دادند و با رای رابطین تصمیم گرفته شد کدای ایران در این جلسه کاندید باشد.
 _1پیش نهاد برای دعوت از اعضای هیئت امنا در جلسه بعدی برای پاسخگویی به سوالات رابطین تایید شد.
 _1پیشنهاد جمال مسئول کمیته آدرس ها برای اطلاع رسانی در واتساپ و تلگرام تایید شد.
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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 کنند0
 _0مسئول کارگاه های آموزشی با  1سال حضور
 _2گرداننده شورا با  1سال حضور
 _1رابط و نایب خدمات جهانی
 _1منشی
شرایط همه کاندید ها  02 0قدم 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.
دستور کار جلسه بعدی :
 _ 0حضور و غیاب کادر اداری  ،مسئول کمیته های فرعی و رابطین محترم
 _2بازبینی و تنظیم باقی مانده اساس نامه در ابتدای جلسه تایید آورد ( .از رابطین و خدمتگزاران شورا تقاضا میشود نكته هایی که در اساس نامه
نیاز به تغییرات دارند را قبل از جلسه شورا یاداشت برداری کرده تا از زمان جلسه استفاده مفید شود).
 _1گرفتن گزارش رابطین محترم و کمیته های فرعی به صورت کتبی و پاسخگویی به رابطین
_1تصمیم گیری برای پرداخت هزینه خدمتگذاران شهرستانی از ماه قبل معوق مانده است.
 _1تصمیم گرفتن برای گرفتن وکیل برای انجمن
_8تصمیم گیری برای یک بند اضافه کردن به پمپلت منشی جلسه بهبودی
-۷تصمیم گیری کارگاه سراسری کنفرانس
 _8تصمیم گیری برای اطلاع رسانی در واتساپ و تلگرام

جلسه بعدی در ساعت 01الی  01به تاریخ  08/۷/28برگزار میشود مكان متقابلا اعلام میشود.
خوش آمدگو 0امیر حسن

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

6

شماره 28 :

با نام و یاد خدا

7

مورخ88/2/22:

شماره 28 :

با نام و یاد خدا

8

مورخ88/2/22:

شماره 28 :

با نام و یاد خدا

9

مورخ88/2/22:

