
 

 صورت جلسه کمیته سخنرانی کانون دوستداران فرهنگ ایران 

 تاریخ برگزاری: 7 آپریل 2022

 حاضرین:

لی  ، جالل جال  ی قدسرحیم باجغلی، سعید دی، مهدی ناظر، مجتبی مشعشعی، فیروزه فوال ،   فرشید مقیمی 

و   ، مهوش سهرابی    رد وبدل شده را میشنید ( ده ) اشکال ادیو داشت ولی صحبت های، منصور امین زا

 منوچهر سلیمانی 

 اعضای غایب با اطالع  قبلی : مونیکا وکیلی ، شکوفه وکیلی ، بهرام زندی ،  محمد برقعی  

 دستور  جلسه پیشنهادی

دیوانی  رایزن و منشی ،  مسئول تعیین   -  یک  

   گیری رای و  2022 مارچ ماه صورتجلسه خواندن  - دو 

بررسی عملکرد کمیته سخنرانی در دوره گذشته و دوره کنونی و پیشنهادات جهت بهبود کار کمیته در  – سه

 آینده

2022آپریل  11رایگیری اخیر کمیته در باره برنامه  بررسی   -  چهار  
 

 

 دستور اول - تعیین  مسئول ،  منشی  و رایزن دیوانی

 مسئول جلسه: فرشید مقیمی 

فیروزه فوالدی منشی:   

منوچهر سلیمانی دیوانی:   نرایز  

 

 دستور دوم - خواندن صورتجلسه ماه  مارچ 2022 و رای گیری

ید .به اتفاق ارا تصویب گردو  خوانده شد   عی و فرشید مقیمی مشعش  مجتبی توسط   صورت جلسه  

 

 دستور سوم –عملکرد کمیته سخنرانی

 

شفافیت کامل داشته باشد به  مسئول کمیته سخنرانی سعی نمود که در برنامه ریزی سخنرانی 

 همین منظور در زیر هر تقاضا رسیده سه تاریخ را یادداشت نمود 

تاریخ دریافت تقاضا –یک   

تاریخ تصویب در کمیته  –دو   

تاریخ برنامه ریزی –سه   

سعی گردید که به محض تصویب در کمیته با سخنرانان تماس گرفته شود و همیشه ارجحیت را 

هایی که تاریخ تصویب آنان زودتر بود داده شود مگر در مواردی که خود  به  سخنرانی  

یح دهد جسخنران تاریخ دیگری را تر  

 

  رامطالعه  بیوگرافی جلسه شروع از قبل دوبار یکی حداقل جلسه ریاست برای شده تعیین فرد

باشد   داشته تسلط تا کند  



۰ 

کنیم  درست  فرمت یک سخنران معرفی برای  

 

۰شود تعیین  تاریخ شده تصویب های  سخنرانی برای   

 

تهیه شده برای اعضای کمیته فرستاده   می جهت مدیریت کمیته  دیاگر بصورت  دی که پیشنه

   سیجهت برر مدیره هیتشود تا همگی نظر دهند قبل از فرستادن به 

 

 دستور چهارم -  بررسی  رایگیری اخیر کمیته در باره برنامه 11 آپریل  2022

 

ونتیجه نهایی به قرار زیر اعالن گردید   مارچ بر روی این برنامه تبادل نظر شد 21تا  11از   

 

ممتنع  رای 1 و آزاد بحث موافق رای 5 ، محیط   موافق رای هشت   

 

 

2022  آپریل 11 برنامه  گیری  تصمیم  جهت شده وبدل  رد های  ایمیل از برخی  

ایران فرهنگ دوستداران کانون  <kanoon.iranian@gmail.com> (sent by 

farshid102@gmail.com) 

Mar 11, 2022, 7:05 PM 

to kanooneiranian_speech, Kanoon, bcc: me 

سخنرانی کمیته همیاران  

  خود برنامه پور منشی شهین  خانم  ، شد مطرح  مارچ 3 سخنرانی  کمیته جلسه  در که همانطور

  تکزاس در که کاخساز ناصر آقای با شد قرار زاده امین  آقای پیشنهاد به.  اند کرده کنسل را

  نتی منصور. نرسید  جایی به ایشان یافتن برای من  و  منصور تالشهای. بگیریم  تماس  هست 

  ضمنا. گذاشتم پیامی  میشد که یکی در و کردم  پیدا تلفن  دو  منهم و  فرستادند ایشان برای

سن  کبر احنماال و بیماری علت به نیست واضح صحبتهایش  زیاد که گفته دوستی گفت  منصور . 

  صحبت اکراین بحران  مورد در کنیم دعوت محیط مرتضی دکتر از که  رسیده دیگری پیشنهاد

 .کند

دهید رای  مارچ 18 تاریخ  تا  لطفا . 

سپاس  با  

سخنرانی  کمیته  

 

'Mehdi Nazer' via  ایران فرهنگ دوستداران  کانون سخنرانی کمیته  

<kanooneiranian_speech@googlegroups.com> 

Mar 12, 2022, 7:40 AM 

to kanooneiranian_speech@googlegroups.com 

؍فراوان درود با  

باشیم داشته ایران جامعه بر آن تاثیر و اکراین جنگ باره در آزاد  بحث یک  میکنم پشنهاد .  



 میتواند که دارد اکران جنگ باره در بحثی پور درویش دکترمهرداد جناب؍ اینکه  دیگر پیشنهاد

بکنند  ما به  بسیاری کمک . 

؍ شما   زحمات از ممنون   

ناظر مهدی  

 

Mar 12, 2022, 11:39 AM 

to kanooneiranian_speech 

درود،  با  

ندارم  مشکلی محیط دکتر سخنرانی با  من . 

Farshid Moghimi <farshid102@gmail.com> 

Mar 12, 2022, 5:46 PM 

to kanooneiranian_speech 

.  خوبست خیلی اپریل 11 تاریخ در محیط و  پور درویش بین  گذاشت آزادی بحث بشود اگر

کرد ریزی برنامه و گرفت تماس  انان با  بتوان  که دهید نظر زودتر دوستان . 

سخنرانی  کمیته  

 

Yadi Lour <yadi.lour@gmail.com> 

Mar 12, 2022, 5:57 PM 

to kanooneiranian_speech 

 

  درود،

شود عملی اگر بود خواهد گزینه بهترین  این کنم فکر من .  

 سپاس 

Moji Moshaashaee 

Mar 12, 2022, 6:02 PM 

بود  خواهد جالب پور درویش و محیط آقای مناظره .  

'Manouch Solaiman' via ایران فرهنگ دوستداران کانون سخنرانی  کمیته  

<kanooneiranian_speech@googlegroups.com> 

Mar 12, 2022, 7:20 PM 

to kanooneiranian_speech@googlegroups.com 

موافقم پور  درویش و  محیط شرکت  با  میزگردی با  هم  من . 

 

'Jalaleddin Jalali' via  ایران فرهنگ  دوستداران کانون سخنرانی کمیته  

Mar 12, 2022, 8:06 PM 

تشکر با . است  مثبت  مناظره برای هم  من رای   

'Rahim Bajoghli' via ایران  فرهنگ دوستداران کانون سخنرانی کمیته  

Mar 12, 2022, 8:20 PM 



است  مثبت  مناظره برای هم  من رأی . Sent from my iPhone On Mar 12, 2022, at 

8:06 PM, 'Jalaleddin Jalali' via ایران فرهنگ دوستداران کانون سخنرانی کمیته  

<kanooneirani 

monir moshashaie 

Mar 12, 2022, 10:51 PM 

HI, I also agree.  

'Faye Fouladi' via  ایران فرهنگ دوستداران  کانون سخنرانی کمیته  

Mar 13, 2022, 12:26 PM 

I like the idea very much. Firuzeh To view this discussion on the web 

visit 

https://groups.google.com/d/msgid/kanooneiranian_speech/225012416.

807518.16471888129 

'Mehdi Nazer' via  ایران فرهنگ دوستداران  کانون سخنرانی کمیته  

Mar 13, 2022, 6:46 PM 

 ایی مناظره  باهم باشند حاضر که  شده صحبت عزیز دو این  با  آیا؍ سخنرانی عزیزکمیته دوستان

ناظر مهدی  ممنون باشند؟ داشته   

Farshid Moghimi 

Mar 13, 2022, 7:47 PM 

میرسانمفرشید   شما  اطالع  به  را نتیجه و  هستم مذاکره حال درد  

Farshid Moghimi 

Mar 16, 2022, 6:26 PM 

  توافق  به بحث مورد تیتر سر بر پور درویش دکتر و محیط سخنرانیدکتر کمیته همیاران

گرفتند پس را خود پیشنهاد پور درویش  دکتر بنابراین . نرسیدند .  

Manouch Solaiman 

Mar 16, 2022, 6:45 PM 

  برای  امینی محمد از که  اینه من پیشنهاد.ناپزیرت  خستگی پیگیری  از تشکر عزیز، فرشید

باشد داشته سخنرانی  محیط خود نتوانستند ایشان اگر. شود دعوت محیط  دکتر با ای مناظره . 

Manouch Solaiman 

Mar 16, 2022, 7:05 PM 

ناپذیر  خستگی بجای ناپزیر خستگی نوشتن از پوزش  

Mehdi Nazer 

Mar 16, 2022, 8:22 PM 

  بر پور درویش دکتر و محیط  دکتر؍ »کنید لطف  تبریک  عرض ضمن!نباشید خسته  فرشید جناب

گرفتن پس را خود پیشنهاد پور درویش دکتر  بنابراین. نرسیدند توافق به  بحث مورد تیتر سر  

 

Yadi Lour 

Mar 16, 2022, 8:43 PM 

یدی.باشم می محیط آقای سخنرانی موافق . شما زحمات از سپاس جان فرشید  -- 

 



Moji Moshaashaee 

Mar 16, 2022, 9:37 PM 

.  باشند داشته ایران برای  آن  تبعات و اکراین مورد در آزادی بحث  توانندنمی  کانون اعضای چرا

کرده پیدا بیشتری  آشنایی همدیگر نظرات با  که است خوبی فرصت این  میکنم فکر من  

Mehdi Nazer 

Mar 17, 2022, 7:25 AM 

  بقیه امیدواریم و تایید را  مشعشعی مجتبی  جناب  پیشنهاد؍ نوروزی تبریک و فراوان درود با

ناظر  مهدی؍ شما  همکاری از ممنون.  نمایند استقبال آن  از نیز دوستان  To view this 

 

monir moshashaie 

Mar 17, 2022, 9:00 AM 

مرسیمنیر موافقم ازاد بحث   با هم  خوشمن روز   

Farshid Moghimi 

Mar 17, 2022, 4:51 PM 

  - محیط  دکتر. نگرفت قرار توافق  مورد  که بحث مورد تیتر به پاسخ سخنرانیدر کمیته همیاران

دادن  پیشنهاد را اوکراین  با  روسیه نظامی حمله - پور درویش  دکتر و اوکراین بحران  

 

bahram bahram 

Mar 17, 2022, 4:57 PM 

1. Dr. Mohit to talk. 

 

Jalaleddin Jalali 

Mar 17, 2022, 5:10 PM 

1  

Manouch Solaiman 

Mar 17, 2022, 5:12 PM 

2  

shokofeh v 

Mar 17, 2022, 5:20 PM 

3   خود را مناسب تیتر  میکنم پیشنهاد من  هایتان  تالش برای عزیز، فرشید درود و  سپاس با

شکوفه !   بدهد پیشنهاد سخنرانان به  کمیته  

 

1luckycharm423 

Mar 17, 2022, 5:24 PM 

آزادمهوش بحث یا  اول  پیشنهاد   

 

Manouch Solaiman 

Mar 17, 2022, 5:34 PM 

میدهم  تغییر  ۱ به را خودم رای گیری،  رای در عمل سرعت  و تسهیل   امید به . 



 

Yadi Lour 

Mar 17, 2022, 5:50 PM 

1 -- 

'Rahim Bajoghli' via ایران  فرهنگ دوستداران کانون سخنرانی کمیته  

Mar 17, 2022, 6:01 PM 

۱ شماره   

'Faye Fouladi' via  ایران فرهنگ دوستداران  کانون سخنرانی کمیته  

Mar 17, 2022, 8:54 PM 

Greeting,I have to admit that I am not too keen on Dr. Mohit's speech. 

I concur with open discussion please. Thank you Firuzeh To view this 

discussion on the we 

 

Mohammad Borghei 

Mar 18, 2022, 10:38 AM 

I agree with Dr Mohit lecture 

Mohammad Borghei 

Mar 18, 2022, 11:59 AM 

برقعی موافقم مجیظط دکتر سحنرانی با  هم  من   

On Fri, Mar 18, 2022 at 10:44 AM Saeed Ghodsi <sghodsi@gmx.com> 

wrote: I would like to have Mr mohit speech. Saeed 

 

Farshid Moghimi 

Mar 19, 2022, 7:11 AM 

فرشید  موافقم محیط دکتر سخنرانی با  هم  من  

 

Farshid Moghimi 

Mar 19, 2022, 10:11 AM 

  تا  هستند محیط دکتر سخنرانی شنیدن خواهان  بیشتری تعداد میدهد نشان رایگیری این  نتیجه

خواهد اوکراین  بحران باره در محیط مرتضی دکتر آپریل 11 برنامه  بنابراین.آزاد بحث  

'Agha Mehdi' via ایران  فرهنگ دوستداران کانون  سخنرانی  کمیته  

Mar 19, 2022, 1:20 PM 

ناظر مهدی  ممنون.نمایید اعالم را مخالف  و  موافق ها رای تعداد  است ممکن   

 

Farshid Moghimi <farshid102@gmail.com> 

Mar 21, 2022, 4:10 PM 

to kanooneiranian_speech, me 

ممتنع  رای 1 و آزاد بحث موافق رای 5 ، محیط   موافق ایهشت ر  

 



 بحث خارج از دستور جلسه 

 

  زبان به میتواند جواب و سوال  ولی  بود  خواهد انگلیسی زبان  می و به 9در  گرجستانی آقای سخنرانی

باشد فارسی   

 تجربی علم افول روند باره در  سخنرانی این ۰است جون ۲۱ در موسوی  کاظمی احمد آقای سخنرانی

۰است اسالم جهان در  

به دوره بعد هیات مدیره موکول خواهد شد آنرسیده است و بررسی  آینده برای سخنرانی  پیشنهاد دو  

 جلسه بعدی کمیته سخنرانی

  2پنجشنبه فرشید در خارج از کشور میباشد آخرین جلسه کمیته سخنرانی این دوره در  2022می ماه 

بعد ازظهر از طریق زوم خواهد بود 7جون ساعت   

 

     

 

 

 

 


