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با نام و یاد خدا

بیست و ششمین صورت جلسه شورای منطقه ای ایران ()CoDA
جلسه راس ساعت  01:01دقیقه با 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.
مسئولین اداری
نام

پست خدماتی

مسئولین کمیته اداری

ساعت

ساعت

ورود

خروج

گرداننده

مهدی

01:01

01

کمیته نشریات

منشی

ناصر ت

01

01

کمیته سایت

مسعود

خزانه دار

مظاهر ط

01

01

کمیته آدرس جلسات

جمال

01:01

نایب گرداننده

بهمن

01

01

کمیته کارگاه ها

_

_

_

هیئت امنا

مهدی

01:01

01

کمیته روابط عمومی

_

_

_

رابط موقت خدمات
جهانی

مهدی

01:01

01

_

_

_

ساعت

پست خدماتی

استان

ساعت خروج

استان

رابط

کاشان

فریبا

01:01

اراک

مریم

01:11

01

خراسان

مجید آ

01

01

شیراز

البرز

بهزاد

00

04:01

تهران

یزد

علی د

01:01

01

ساعت

ساعت

نام

ورود

خروج

رضا د

01:11

01

01:11

01
01

ساعت

ساعت

رابط

ورود

خروج

01

خوزستان

وهاب

01

01

کرمان

حسام

01

01

رویا ر

01

01

رضا

01:01

00:01

ورود

 0بازبینی و تنظیم اساسنامه با تجارب کلیه حاضرین در جلسه تا صفحه  4که شامل هدف و تبصره و به عناوین شرایط و وظایف ،گرداننده ،نایب
گرداننده و منشی میباشد انجام شد.
_0گزارش شفاهی و کتبی مسئولین اداری،کمیته ها و رابطین به شرح زیر ارائه شد.
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گزارش خدمتگزاران :
گرداننده ،منشی و نایب گرداننده :شفاهی پاسخگو رابطین بودند.
گزارش خزانه دار  :مظاهر گزارش کتبی خود را به رابطین ارائه داد و شفاهی هم پاسخگو رابطین بود .و در گزارش خود شماره کارت انجمن
هموابستگان گمنام  1600010000010181به نام مظاهر طاهرخانی بانک سپه اعلام کرد و تقاضا دارند پس از واریز اعانه با این شماره تماس حاصل
فرمایند10000040061:

گزارش کمیته آدرس جلسات:
جمال گزارش کتبی خود را به رابطین ارائه داد و شفاهی هم پاسخگو رابطین بود.

گزارش مسئول نشریات:
رضا گزارش کتبی خود را به رابطین ارائه داد و شفاهی هم پاسخگو رابطین بود.

گزارش کمیته سایت:
مسعود گزارش کتبی به منشی ارائه داد و شفاهی پاسخگوی رابطین بود و درخواست  811هزار تومان تنخواه جهت تمدید هاست و دامین وب سایت
و توسعه اپلیکیشن ها و قرار دادن آن ها در اپ استور ،گوگل پلی و بازار را خواستار شد.

گزارش سخنگوی هیئت امنا:
مهدی سخنگوی هیئت امنا گزارش کتبی ارائه نداده و شفاهی پاسخگوی رابطین بود.

گزارش کتبی رابطین محترم به شرح زیر میباشد.
_1گزارش مجید رابط خراسان  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین  01نفر ،فروش نشریات  041.111تومان ،تعداد جلسات 0جلسه،کمک
به خزانه _ ،نیاز :برگزاری سالگرد کدا
پیشنهاد  :افزایش زمان برگزاری جلسه شورا به یک روز،موفقیت ها :استارت جلسه جدید بانوان پنجشنبه ها
 _ 2گزارش رویا رابط شیراز  :تعداد تازه واردان  00نفر ،تعداد جلسات  4جلسه ،فروش نشریات_ تومان  ،اعانه به خزانه 1
زمان جلس هیئت آخر هر ماه  ،جلسه آفرینش فعلا تعطیل است ،نیاز :مکان برای جلسه ،برگزاری کارگاه با موضوع خدمت و خدمت گذاری ،پیشنهاد:
همکاری کمیته اطلاع رسانی برای تهیه مکان برای جلسات بهبودی ،پرسش :از ما درخواست پروانه فعالیت برای تهیه مکان شده؟ نامه از طرف انجمن
نوشته شود پیشنهاد :کمیته نشریات همکاری کند برای خدمات سریع تر
 _3گزارش علی رابط یزد  :مشکل خاصی نبوده ،کمک به خزانه 1
پرسش از کادر اداری :کمیته نشریات چرا کتاب های الگوهای بهبودی و دعاها و تاریخچه کدا و عبارت های مثبت چاپ نمیشود.
برگزاری مرتب جلسات ساختار .آدرس هیئت خیابان ایران شهر کوچه هاشم خان روبروی مدرسه یایلی بن بست تکیه گاه ابوالفضل
 _4گزارش بهزاد رابط البرز  :تعداد تازه واردین  00نفر ،تعداد جلسه در هفته  8جلسه،
مشکلات ناحیه  :کمبود مکان برگزاری جلسه برای گروه مسیر سبز فردیس ،فروش نشریات  000/011تومان
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 _5گزارش مریم رابط اراک  :مریم گزارش تایپ شده صورت جلسه هیئت نمایندگان خود را ارائه کردند،تمامی نمایندگان گروه های بهبودی
گزارش خود را به هیئت ارائه دادند ،مشکل خاصی نبود،کارگاه های سنت ها قبل از جلسه هیئت نمایندگان برگزار میشود ،اعانه به خزانه ،1خدمتگزارن
تکمیل میباشند ،زمان برگزاری جلسه هیئت :پنجشنبه  06/0/08ساعت  08:01الی  06:01در محل خانه تشکل های مردمی به همراه کارگاه سنت
های کدا برگزار خواهد شد ،کمک به خزانه  11هزار تومان
 _6گزارش فریبا رابط کاشان  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین  01نفر ،فروش نشریات  011/111تومان  ،تعداد جلسات  4جلسه ،اعانه
خزانه  011/111تومان ،زمان و مکان برگزاری جلسه هیئت  06/0/01:در فرهنگسرای مهر
 _7گزارش رضا نماینده تهران  :در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین 04نفر ،فروش نشریات  11/111تومان  ،تعداد جلسات  0جلسه،
کمک به خزانه  ، 1موردی خاصی نمیباشد.
 -8گزارش حسام رابط کرمان :تعداد تازه واردین  8نفر،تعداد جلسات  0جلسه ،میزان فروش نشریات  811.111تومان ،اعانه به خزانه  ،1زمان و
مکان جلسه هیئت  06/0/00در کرمان خیابان ابوذر شمالی کوچه 08
نیازها :پکیج تازه وارد برای گروه تازه تاسیس
پرسش ،نحوه برگزاری درون کمیته ای ،کمیته کارگاه ها ،جهت اطلاع رسانی :آیا پکیج منبع خاصی برای ارائه به مسئولین موجود می باشد؟
چگونه از مفاهیم آگاهی پیدا کنیم؟ از مفاهیم  AAمیشه استفاده کرد؟
موفقیت ها :استارت دوباره گروه سیرجان ،مختلط شدن گروه رفسنجان
 _9گزارش وهاب از خوزستان  :تعدا جلسه  01جلسه  ،اعانه به جلسه  06/111تومان  ،تاریخ جلسه هیئت  ، 06/0/01 :مشکلات  :نبود خدمتگزار
و بلاتصدی بودن خدمات ناحیه خوزستان ،
پرسش :
 _1پرسش و پاسخ یا پرسش و تجربه ؟
 _0سال شمسی منظور از  0فروردین تا  00اسفند است؟ یا از تاریخ شروع خدمت یک خدمتگزار
موفقیت ها  :الحاق یک جلسه به ناحیه خوزستان ،برگزاری جشن تولد کدای خوزستان

تصمیمات گرفته شده:
اختصاص تنخواه به منشی مبلغ  81هزار تومان.
پیشنهاد مسئول کمیته سایت مبلغ  811هزار تومان تنخواه تصویب شد.
تهیه گزارش صورت جلسه شورا توسط منشی حداکثر  01روز تصویب شد.
رابطین یزد ،خراسان و کاشان نسبت به برگزاری کارگاه در سراسر ایران اعلام آمادگی نمودند.

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
 _0مسئول کمیته روابط عمومی با  0سال حضور
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 _4مسئول پذیرایی
 _1پرداخت هزینه خدمتگزاران شهرستانی از ماه قبل معوق مانده است.
شرایط همه کاندید ها  00 :قدم و  00سنت 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  00سنت دعوت به عمل می آید.

دستور کار جلسه بعدی :
 _ 0حضور و غیاب کادر اداری  ،مسئولین کیمته های فرعی  ،نمایندگان استان ها
 _ 0بازبینی و تنظیم باقی مانده اساس نامه در ابتدای جلسه تایید آورد ( .از رابطین و خدمتگزاران شورا تقاضا میشود نکته هایی که در اساسنامه
نیاز به تغییرات دارند را قبل از جلسه شورا یاداشت برداری کرده تا از زمان جلسه استفاده مفید شود).
 _0رسیدگی به مسائل و مشکلات و پیشنهادات رابطین و تبادل تجربه

جلسه بعدی در ساعت 01الی  01به تاریخ  06/0/00برگزار میشود مکان متقابلا اعلام میشود.
خوش آمدگو :محسن

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