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 (CoDAصورت جلسه شورای منطقه ای ایران ) بیستمین

 99/04/99مورخ   19شماره 
 به پایان رسید. 01 صبح  با خواندن دعای آرامش و سنت های دوازده گانه آغاز و در ساعت 01جلسه راس ساعت 

 ها به شرح زیر انجام شد. هیئتحضور و غیاب مسئولین اداری و کمیته های فرعی و رابطین 

 مسئولین کمیته فرعی مسئولین اداری

 ساعت خروج ساعت ورود نام  پست خدمتی ساعت خروج ساعت ورود نام پست خدمتی

 01 01051 مظاهر کمیته آدرسها 01 01 مهدی گرداننده

 غایب غایب رضا کمیته نشریات - - - نایب گرداننده

 01 01001 سعید کمیته کارگاهها 01 01 مسعود منشی

کمیته روابط  - - - دارخزانه 

 عمومی
- - - 

 کمیته سایت و    

 فضای مجازی
 01 01 مسعود

 

             انتخاب گرداننده جدید و موقت مهدی به علت تاخیر مظاهر

 انتخاب مسعود به عنوان منشی جدید و موقت با حفظ سمت

شرح زیر گرفته شد: در ادامه گزارش کتبی و شفاهی از رابطین به  

نفهر  جلسهات هیئهت نماینهدگان ناحیهه ههر  8الهی  4تعهداد تها ه واردیهن تعداد جلسات ده جلسه در هفتهه   ،معینیک : رابط  ناحیه

چهارشنبه بعد ا  جلسه شورا  مشکلات : حمایهت نشهدن سهبد و ریهعض اعبهاد بهه دلیهگ وجهود گهروه ههای مگها ی و خهان ی  بالها 

موفقیهت امین آن بهه سهختی  نیا ههای هیئهت نماینهدگان: جلسهه تها ه تاسهیش شهاهین شههر نشهریه ندارنهد  رفتن اجاره مکان و ت

 توسط این هیئت نمایندگان : تعیین کلیه خدمت گعاران و تعیین مسئول کمیته کارگاهها

نماینهدگان اول هفتهه ههر مهاه، مشهکلات  هیئهتنفهر  جلسهات  11جلسهه  تها ه واردان  4، تعداد جلسات در هفتهه سروضناحیه دو : 

 هیئت نمایندگان، نداشتن اعانه می باشد  

تومهان،  مهان برگهعاری  117711000جلسهه در هفتهه، میهعان فهروض نشهریات  37ناحیه سهه : تههران، رابهط مههدی، تعهداد جلسهات 

  و آدرس جلسات دارد  اطلاع رسانبه  نمایندگان ناحیه پنج شنبه اول هر ماه برگعار می گردد  این ناحیه نیا  هیئتجلسه 

تومهان و  مهان برگهعاری هیئهت  110191000جلسهه در هفتهه  میهعان فهروض نشهریات  8تعداد جلسهات   مسعودناحیه چهار: خراسان، 

اسهت کهه ان شهاالله حمایهت بیشهتر  7مشهکلات ایهن ناحیهه قهبط سهبد سهنت نمایندگان ناحیه هر دوشنبه آخر هر ماه مهی باشهد  

 و خدمت عاران انتخاب شدند  7وفقیت های بدست آمده: تشکیگ کارگاه هرماه، انتخاب رابط شود  م

 ناحیه نماینده ساعت ورود ساعت خروج ناحیه نماینده ساعت ورود ساعت خروج

 یک اصفهان معین 01 01 شش غرب علیرضا 01001 01

 دو البرز سروش 01005 01 هفت کرمان محاسن 05055 01

 سه تهران مهدی 01 01 مرکزی هشت بهمن 01001 01

 چهار خراسان مسعود 01051 01 نه یزد علی 01 01

 پنج خوزستان احمد 01 01    
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،  مهان 0301000جلسهه  میهعان فهروض نشهریات:  0نفهر  تعهداد جلسهات ناحیهه  4تعهداد تها ه واردیهن   احمدناحیه پنج: خو ستان، 

ت آمههده: اسههتارت یههک گههروه تهها ه تاسههیش در ، موفقیههت هههای بدسهه97/ 0/ 19نماینههدگان ناحیههه  هیئههتبرگههعاری جلسههه بعههدی 

 شهرستان آبادان 

 احتمالها کرمانشهاه  97،  مهان و مکهان برگهعاری جلسهات: مهرمهاه جلسهه در هفتهه 8، تعداد جلسهات علیرضاغرب، رابط  ناحیه شش

مشکلات هیئت نمایندگان: عدم هماهن ی در ارسهال نشهریات بخصهوک پهک ههای اههدایی گهروه ههای تها ه تاسهیش  ناحیهه شهش 

بدلیگ تنوع استانی و پراکندگی گروه هاتصهمی  گرفتهه اسهت کمیتهه نشهریات نداشهته باشهد و گهروه هها مسهتقیما نشریاتشهان را ا  

دا را شهکر ناحیهه ا  پهش تمهام مشهکلات برآمهده و کمتهر مهعاح  شهورا یها نهواحی شورا دریافت کنند  نیا های هیئت نمایندگان: خه

بهه دلیهگ دخالهت ایشهان در کهار  معتهر  هسهتی  8دی ر خواهد شد  شکایت ا  کادر اداری کمیتهه هها و رابنهین: بهه رابهط ناحیهه 

، پشهت ایشهان اسهترای وجهدان آن ناحیهه نواحی دی ر  ایشان با یکی ا  نواحی تماس گرفته و به نحهوه انتخهاب رابهط آن ناحیهه کهه 

 اعترا  کرده است 

 ،کهه تعهدادی ا  رابنهین داخهگ آن هسهتند و اقهدام بهه جبههه گیهری CoDAکمیته نشریات گروهی تل رامی راه انداخته انهد بها آرم 

صهلا  نهواحی مهی اشی و هتاکی علیه رابنین سایر نواحی مهی نماینهد  کمیتهه نشهریات بگهای انگهام کهار خهدماتی بهه امهورات احف

 پردا د  

بها مهردم کهه اکبهر شهرکت کننهدگان ا  مهردم  CoDAموفقیت های بدست آمده: برگهعاری همهایش در سهنندج بها موضهوع آشهنایی 

 بودند و با تاب خوبی داشت 

 مهان تومهان،  3001000فهروض نشهریاتنفهر،   10جلسهه در هفتهه، تعهداد تها ه واردیهن  8تعداد جلسات   محاسنناحیه هفت: کرمان، 

مشهکلات آن ناحیهه: عهدم توانهایی هیئهت در  ههر مهاه برگهعار مهی گهردد  جمعههدومهین ت نماینهدگان ناحیهه ئهبرگعاری جلسه هی

 پرداخت هعینه ای رابط و تقاضای فصلی شدن شورا

 مهان برگهعاری جلسها ناحیهه: چهارشهنبه  نفهر، 10جلسهه، تعهداد تها ه واردیهن  0تعداد جلسات در هفتهه   بهمنمرکعی  ،ناحیه هشت

   مشکلات هیئت نمایندگان: عدم حمایت اعبا برای خدمت  نیا های هیئت نمایندگان: نشریات  10:30آخر هر ماه ساعت 

 701000تومهان، مبلها اعانهه بهه خعانهه  0011400جلسهه در هفتهه  میهعان فهروض نشهریات  10تعداد جلسات ناحیه   علیناحیه نه: یعد، 

ومههان،  مههان و مکههان برگههعاری جلسههات ناحیههه: بلههوار شهههید صههدوقی کوچههه روبههروی سههیاه، طبقههه فوقههانی عکاسههی، یکشههنبه ت

  17ساعت  71/0/1397

 در  مان مشارکت و مباحث و مسائلی که در دادن گعارض منر  شد، رابنین ا  تگارب یکدی ر استفاده کردند 

تمهاس،  77تمهاس، تمهاس تل رامهی بها خهط خهدماتی  70، تماس تلفنی بها ایهن کمیتهه حهدود گعارض مسئول آدرس جلسات، مظاهر

نفهر بهه کانهال  70، ورود پیهام اطلهاع رسهانی آدرس جلسهات 114نفرا  اعبها در کانهال تل رامهی آدرس جلسهات و درج  11190حبور 

  0:37ساعت  79/4/1397الی  8/4/1397ا  تاریخ  تل رامی

 جهت قرار گرفتن آدرس جلسات در کانال تل رامی یک رو  قبگ اقدام شود  این کمیته تقاضا دارد

به دلیگ عهدم دریافهت تنخهواه ههیا فعهالیتی نداشهتی   اطلهاع رسهان نیهع نهداری  کهه برگعاری  گعارض مسئول کارگاه آمو ض، سعید

 جا و مکان ب یرد 

تومههان هعینههه  3901000تومههان مههی باشههد کههه مبلهها  7701000، موجههودی مانههده در حسههاب مبلهها مظههاهرخعانههه دار موقههت  گههعارض

 تومان می باشد  3041000گردیده، مانده خعانه مبلا 

 غایب گعارض مسئول نشریات، رضا، 

ساخت اپلیکیشن انگمن هه  وابسهت ان گمنهام ایهران تحهت اندرویهد  قهراردادن آدرس ایمیهگ کمیتهه گعارض مسئول سایت مسعود، 

ته کارگاه ها در فوتر سایت، پیشهنهاد بهه تشهکیگ کمیتهه اخبهار و اطلاعیهه ههای مهه  انگمهن کهه های آدرس جلسات، نشریات و کمی
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بعد ا  صحبت و بحث و بررسی تصهویب گردیهد گهعارض رسهمی جلسهات شهورا بعهد ا  تاییهد رابنهین و کهادر رای رابنین را نیاورد اما 

 اداری در پایان هر جلسه شورا در سایت منتشر گردد 

 شده در جلسه شورا: تصمیمات گرفته

 عنوان گرداننده شوراانتخاب مهدی به  -1

 گعارض رسمی جلسات شورا بعد ا  تایید رابنین و کادر اداری در پایان هر جلسه شورا در سایت منتشر گردد  -7

خو ستان، مبنی بهر غیبهت رابنینهی کهه حه  رای ندارنهد، نشهریات ارائهه ن هردد، رای گیهری بهه  0به پیشنهاد رابط ناحیه  -3

بهه حه  رای ندارنهد بعهد ا  دو جلسهه غیبهت  کهه عمگ آمد و تصویب گردید کهه نشهریات ارائهه گهردد و حه  رای رابنهین

 جلسه بعدی شورا موکول گردید  

در مورد وظایف هیئت امنا پش ا  خواندن اساسنامه بحث و بررسی بهه عمهگ آمهد و بهه پیشهنهاد رابهط تههران و رابهط غهرب  -4

دی شهورا وظهایف ایهن هیئهت در اساسهنامه مهورد بررسهی قهرار گیهرد و نظهارت بهر کمیتهه پیشنهاد گردید در جلسهه بعه

)شکسهتن مفهاد اساسهنامه در جههت مگهعا نمهودن  نشریات و ثبت انگمن ه  وابست ان گمنام ایران ا  هه  تفکیهک گهردد 

 نظارت بر نشریات و ثبت انگمن ه  وابست ان گمنام ایران( 

 حی:رابطین نوا و سوالات پیشنهادات

تنظهی  اعلامیهه ای مبنهی بهر غیهر اصهولی بهودن  -7برگشهت شهورا بهه حالهت اول یعنهی سهاختاری،  -1ناحیه یک اصهفهان معهین: 

راهکاری تمهید گهردد کهه پهک ههای اههدایی بهرای گهروه ههای تها ه تاسهیش  ودتهر  -3، جلساتی که وصگ به جلسات کودا نیستند

در صهورت امکهان راه حلهی پیهدا کنیهد کهه هعینهه ایهاب و یههاب نشهریات بها هعینهه  هعینه ارسال نشریات بالا رفته است -4برسد  

 کمتری برسد  )با باربری قبگ انگام شود( 

شکسهتن مفهاد اساسهنامه در جههت مگهعا  -7بهه شهش نفهر را دارد   رابهطناحیهه درخواسهت افهعایش  -1ناحیه سه تههران مههدی: 

 ان گمنام ایراننمودن نظارت بر نشریات و ثبت انگمن ه  وابست 

مفهاهی  در دسهت ترجمهه  -7در جلو اس  ههر خهدمت عار شهورا اول حهرف الفبها فامیهگ را بنویسهی    -1ناحیه چهار خراسان مسعود: 

مسهئول نشهریات بهولتن بهعر  ا  تمهام جلهد روی  -3سهال نمهی  ننهد؟  10 -7 – 0چیپ بهرای مقهاطب بالهای  -3بود به کگا رسید؟ 

 نشریات در برگه های بعر  چاپ کنند و در گروه ها کنار جلسات بعنی  

کلیهه مسهئولین کمیتهه ههای فرعهی و هیئهت امنها ا  رابنهین بهه عنهوان علهی البهدل منشهی و بها و  -1ناحیه پنج خو ستان احمد: 

را در آدرس جلسههات شههورای مننقههه و کانههال قههرار  0کمیتههه ثبههت و آدرس جلسههات آدرس گههروه هههای ناحیههه  -7اسههتفاده نکننههد  

 و در آدرس ثبت شوند  باشد کاشان جعد نواحی باشد و ح  رای داشته -3دهد  

گهروه آن در  30گهروه وجهود دارد کهه  93تقسی  آرا بر اسهاس تعهداد گهروه ههای ههر ناحیهه در ایهران   -1ناحیه شش غرب علیرضا: 

)تهران( فعال است  تقسی  رای بر این اساس پیشنهاد می شود کهه ا  سهه تها شهش گهروه یهک رابهط ا  شهش تها بهه بالها در  3ناحیه 

شش گروه یک ح  رای اضافه شود  تعداد گروه ها بهین شهش تها بهه عهدد نعدیکتهر رنهد شهود  مبلها هشهت گهروه یهک رای ا ای هر 

 ترا نامه نویسی ا  شورا -7یا ده گروه دو رای  

 درخواست دو فوریتی مبنی بر برگعاری فصلی شورا   -1ناحیه هفت کرمان محاسن: 

 رابنین نباید عبویت در کمیته ای اجرایی داشته باشند  -7برگعار شود  جلسات شورا فصلی  -1ناحیه هشت مرکعی بهمن: 

تشهکیگ شهورای مننقهه ای ایهران بهه صهورت  -7لغو نهدادن نشهریات بعهد ا  دو جلسهه غیبهت )دو فهوریتی(،  -1 ناحیه نه یعد علی:

دسهتور جلسهات مهاه  -4فهظ شهود   رابهط داشهته باشهد تها اتحهاد شهورا ح 0پیشنهاد مننقه یعد مبنی بر این که تههران  -3فصلی، 

 آینده حتما اعلام شود 

 تشکیگ می گردد  70/0/1397در تاریخ  جلسه بعدی شورا

 


