
 صورت جلسه کمیته روابط عمومی کانون

  مه ۴بعدازظهر  ۱۵۸:جلسه کمیته روابط عمومی کانون دوستداران فرهنگ ایران بر طبق دعوت کتبی از کلیه اعضای کمیته راس 

فرامرز رفیعی، شکوفه  با حضور شرکت کنندگان : ایرج رجبی ، پریوش مقدم ، فریفته امام قریشی ، یدی شیخ میری ،   ۲۰۲۲

برگزار شد.  ، پریسا شمالی اتی وکیلی وکیلی، مونیکا وکیلی،   

یدی : ی، منشپریوشمسئول جلسه:   

 دستور جلسه: 

: برنامه روز مادر  

بودند. بدلیل نداشتن سخنران و عدم آمادگی کمیته  مه   ۱۱شت  روز مادر در عدم برگزاری برنامه بزرگدااکثریت موافق   

: پیشنهاد فرستادن تبریک برای مادران اعضا و دوستداران کانون  

. ایرج و فرامرز  و ارسال آن از طریق ایمیل برای اعضا کانون  تهیه یک متن تبریک برای مادران از طرف کمیته روابط عمومی

 مسئول تهیه این متن می باشند. 

: پیشنهاد موضع گیری در باره رای دادگاه عالی در مورد سقط جنین  

تراضی  تهیه متن اعتماس با یکی از فعالین حقوق زنان برای  مسئولیت وکیلی مونیکا خانم همچنین در گیر کردن کمیته حقوق بشر، 

برای نشان دادن   ای ارسال به دادگاه عالی رو امضا کردن این متن ب در باره تصمیم دادگاه عالی برای قانونی کردن سقط جنین 

   دعوت از خانم امانی برای سخنرانی در مورد سقط جنین و تصمیم دادگاه تالش در جهت   . اعتراض به این تصمیم دادگاه 

مه :   ۱۱برای  « مجبوریم»نمایش فیلم   

البته در صورتی که اجازه پخش ان را داشته باشیم.  . به نمایش گذاشته شویم ۷:۳۰موافق ساعت   ۸و   عن رای ممت  ۱  

: ژوئن روز پدر   ۱۹تهیه یک بر نامه بر ای   

رای مخالف.  ۳، نعرای ممت  ۲رای مخالف و  ۴ این تصمیم مورد قبول واقع نشد.   

و خانم مونیکا با آقای ندیمی برای تدارک برنامه/ برنامه های متعدد برای  در ضمن تصمیم گرفته شد که خانم پریوش با آقای نجم 

 روابط عمومی تماس بگیرند.

 

شب برگزار میشود.  ۸ساعت   ۲۰۲۲ژوئن  ۱جلسه آینده   
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 با سپاس 

فرهنگ ایرانکمیته روابط عمومی کانون دوستداران   


