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گزارش جلسھ مجمع عمومی کانون دوستداران فرھنگ ایران                                  

تاریخ : 22 ماه می سال  2017                                                                                                                     

در روز دوشنبھ قبل بھ تاریخ  15 ماه می اولین جلسھ مجمع عمومی  منعقد شد 

در این جلسھ 30 نفر شرکت نمودند کھ 25 نفر از آنان حق رای داشتند. 

 بر حسب گزارش کتبی مسئول مالی تعداد 46 نفر در کانون عضویت رسمی دارند و از آنجا کھ بر طبق ماده  اساسنامھ،  مجمع 
عمومی میتواند با حضور یک چھارم اعضا رسمیت یابد ریاست جلسھ این جلسھ را رسمی اعالن نمود.  

 رئیس اداره جلسات ھر دو مجمع عمومی بھ عھده  محمد اقتداری از اعضای کانون و مسئول امور مالیاتی کانون بود. 

ھیات رئیسھ مجمع عمومی انتخاباتی  آقایان محمد اقتداری، یونس پارسا بناب و خانم ماه منظر ؟ (خواھرش)  بودند. 

ھیات اجرائیھ گزارشات خود را در زمینھ ھای روابط عمومی، امور فنی و سایت کامپیوتری، مالی و کمیتھ سخنرانان ارائھ دادند 

اولین اقدام زسمی پس از رسمیت مجمع عمومی رای گیری در باره عملکرد و گزارشات ھیات اجرائیھ سال قبل بود کھ بھ اتفاق آرا 
بھ تصویب رسید و با دست زدنھا مورد تشویق قرار گرفتند. 

ھیات اجرائیھ بر طبق اساسنامھ پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل میباشند کھ برای یکسال از تاریخ اول جوالی 2017 الی آخر ماه 
ژوئن سال 2018 فعالیت خواھند داشت. 

تعداد 9 نفر برای انتخابات کاندید شدند و خود را معرفی و برنامھ ھایشان را ارائھ دادند. 

کارتھای سبز رنگ برای انتخابات تھیھ شده توسط مسئول مالی کانون بین اعضای رسمی حلضر در جلسھ پخش و پس ار نوشتن آرا 
جمع شده شمرده شدند و اسامی رای آورنده را یکی یکی با حضور شاھدین قراعت و بر روی تابلو نکاشتھ شدند .  

تعداد آرای شمرده شده و تایید شده از اینقرارند: 

مھوش قدسی 21 رای 1.

ئحمد برقعی  16 رای   2.

فرامرز رفیعی 15 رای 3.

پرویز آبادی    14 رای 4.

شکوفھ وکیلی  11 رای 5.

افراد باال ھیات اجرائیھ رسمی کانون برای سال آینده خواھند بود 

ایرج انبش  11 رای علی البدل اول 6.
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منیژه حسنی 11 رای علی البدل دوم 7.

دو نفر ذکر شده پائین در این دوره از انتخابات رای نیاوردند. 

آزیتا شفازند  8 رای 8.

مونیکا وکیلی 7 رای 9.

این گزارش توسط محمد اقتداری نگارش یافتھ و از طریق ایمیل برای آقای پرویز آبادی ارسال شد. 

محمد اقتداری 

23 ماه مھ سال 2017 

  


