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(7201) مجمع عمومی  
 

 
 اعضای شورا:
 رضا اکبرپور 

 رزا رضوی )شهیدی(
 ینالیمهناز ز

 رامین شهیدی )رئیس شورا(
بادی

 
 فراز فیروزا

 مینو قریشی
 جمشید لطیف پور 

 
 اجرای  ی:گروه 

 رئیس کانون:
 سعید پیروز

 خزانه دار:
 امیر جواد خالقی

 دبیر:
 رضا اکبرپور 

 
 :رفراندمانتخابات و 

 بهرام شفای  ی )رئیس کمیته(
 شروین طالبی نژاد

 منیژه قوامی )ضرغامی(
 گیتی محالتی

بادی( 
 
 نییر نیک پور )علی ا

 
 تارنما و روابط عمومی:

 رضا اکبرپور 
 سعید پیروز
 مهناز زینالی

بادی
 
 فراز فیروزا

 
 عضویت:

 مهناز زینالی
 امیر جواد خالقی

 یشیقر ینوم
 

 خانه:ک تاب
ری
 
 ن خصالمهشید ا

 یجواد خالق یرام
 

 مدیریت خانه:
 ینالیمهناز ز

 منیر ندیمی )شوشتریان(
 

 همیاری:
صفی

 
 لبخند ا

 سیمین بختیار
 رزا رضوی )شهیدی(

 مینو قریشی
 الله نبی پور 

بادی( )رئیس کمیته()علی ر نیک پور ینی
 
 ا

 
 بازرس مالی:
 محمود ک تابی

 

 2017 آوریلماه  28

 
 دوست عزیز،

 

چنانچه عضو کانون هستبد، بدینوسیله از شما دعوت می شود که در جلسه 

ماه  21بعدازظهر روز یکشنبه  2ساعت سالیانه کانون ایرانیان بوستون که در 

 ( واقع در شهر17بان نیکولز شماره در محل خانه ایران )خیا 2017سال  می

در صورت عدم اطمینان از برگزار خواهد شد حضور به هم رسانید.  واترتان

از طریق پست الکترونیکی  خود، می توانید با کمیته عضویتعضویت 

aboston.orgmembership@i ( 617) 899-7444 تلفن شماره خانم مینو قریشی با و یا

در طی جلسه سالیانه کانون، شورا فعالیتهای خود را  تماس حاصل فرمایید.

کانون نیز توسط خزانه  در سال گذشته به شما عرضه خواهد داشت. گزارش مالی

رئیس کانون همچنین در این جلسه رس مالی کانون ارائه خواهد شد. دار و باز

گزارشی درباره فعالیتهای گروههای اجرایی به اطالع شما خواهد رساند. پس 

از آن شورا نامزدهای انتخابی خود را برای کرسی های خالی دوره بعد معرفی 

می نماید و اعضای حاضر نیز نامزدهای خود را معرفی می کنند. حضور و اظهار 

 کانون بسیار ضروری است.نظر شما در این جلسه مهم سالیانه اعضاء 
 

کانون با خبر شده، از  این جلسه فرصتی خواهد بود که در آن از پیشرفت

شورا توضیح خواسته و نظرات خود را بیان کنید. اقدام مهم دیگر شما در 

مجمع عمومی انتخاب نامزدهای اعضای کانون برای انتخابات آینده شورا خواهد 

سال جاری تمدید نکرده اید و می خواهید بود. اگر شما عضویت خود را برای 

میبایستی برگه  که در جلسه سالیانه کانون و انتخابات امسال شرکت کنید،

تحویل  2017سال  میماه  18در خواست و حق عضویت خود را تا روز پنجشنبه 

پس از این تاریخ و قبل  در صورتی که برگه درخواست عضویت شما داده باشید.

به ما ارسال گردد، تمدید و آغاز اعتبار عضویت شما به  2017 میماه  21از 

 بعد از جلسه سالیانه موکول خواهد شد.

 

نفر می باشد. انتخابات سال جاری  7طبق نظامنامه کانون تعداد اعضای شورا 

ی کنونی خانم شوراموردنظر نامزدهای برگزار خواهد شد. کرسی شورا  2برای 

طبق نظامنامه کانون، اعضای کانون باشند. می  مینو قریشیو  رزا شهیدیها 

شورا نامزدهای خود را می توانند تا دو برابر تعداد نامزدهای پیشنهادی 

معرفی نمایند. چنانچه تعداد نامزدهای اعضا از دوبرابر نامزدهای پیشنهادی 

طبق رای گیری از  می تواند شورا تجاوز نماید، کمیته نظارت بر انتخابات

اعضای حاضر در جلسه سالیانه تعداد الزمه را انتخاب نماید. بنابراین تعداد 

کل کاندیداهای شورا و اعضا می تواند سه برابر کرسی های خالی عضویت در 

شورا باشد. اسامی این کاندیداها بعد از این جلسه توسط پست به تمامی 

اده خواهد شد. کمیته نظارت بر اعضای کانون برای رای گیری نهایی فرست

ء از طرف اعضا و پس از شمارش آراء نتایج انتخابات بعد از دریافت آرا

 انتخابات را اعالم می نماید.
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 (2017)مجمع عمومی 
 

 چه کسانی می توانند در این جلسه شرکت کنند؟

طبق نظامنامه کانون فقط کسانی که عضو فعلی کانون هستند می توانند در جلسه سالیانه 

شرکت کنند. هر عضو کانون که عضویت خود را تمدید کرده باشد می تواند فقط یکبار در جلسه 

عضویت خود را  2017 می 18روز پنجشنبه سالیانه و انتخابات شرکت نماید. کسانی که تا 

تمدید نموده یا برای بار اول عضو کانون شده اند می توانند در جلسه سالیانه کانون و 

در رای گیری های امسال آن شرکت نمایند. اشخاصی که برای بار اول بعد از جلسه سالیانه 

و انتخابات آن شرکت کنند و  2018امسال عضو کانون می شوند می توانند در جلسه سالیانه 

را ندارند. باید متذکر شد که اگر شما بعد از مجمع عمومی  2017حق شرکت در انتخابات سال 

امسال عضو جدید کانون شده باشید می توانید در مجمع عمومی  (2016ماه ژوئن  12سال پیش )

 برگزار می شود شرکت نمایید. 2017 میماه  21که در روز یکشنبه 

 

 در عضویت شورا انتخاب شوند؟چه کسانی می توانند برای نامزدی 

به ثبت  2017 میماه  18هر عضو کانون یا شخص جدیدی که عضویت خود را تا روز پنجشنبه 

رسانده باشد، می تواند برای نامزدی در عضویت شورا شرکت نماید. همه نامزدها می بایست 

رد نظر شما حتی االمکان سعی نمایند که در جلسه سالیانه کانون شرکت کنند. اگر فرد مو

مایل است برای نامزدی در عضویت شورا در نظر گرفته شود اما قادر به حضور در جلسه 

به صورت کتبی تمایل خود  2017 میماه  18روز پنجشنبه سالیانه نیست، ایشان می بایستی تا 

اطالع دهد. شما می توانید بوسیله پست الکترونیکی  ، آقای رضا اکبرپوردبیر کانونرا به 

)clerk@iaboston.org(  تماس حاصل نمایید. عالوه  با دبیر کانون( 765)588-7941و یا شماره تلفن

بر ابراز تمایل به صورت کتبی، از نامزدهای غایب در خواست می شود که حتی االمکان 

 آنها در جلسه خوانده شود. بیوگرافی خود را به دبیر کانون تحویل دهند تا از جانب

 

 دستور جلسه

% اعضا 15شمارش اعضای حاضر در جلسه و اعالم رسمیت جلسه توسط دبیر کانون )حداقل  .1

 می بایستی برای رسمیت جلسه حاضر باشند(

 خیرمقدم و گزارش کلی توسط رئیس شورا .2

 کانونگزارش فعالیت های اجرایی کانون در سال گذشته و اهداف آینده توسط رئیس  .3

 گزارش مالی کانون توسط خزانه دار و بازرس مالی کانون .4

 پرسش و پاسخ .5
 تنفس

 2017انتخاب اعضای کمیته نظارت بر انتخابات سال  .6

 پیشنهاد نامزدهای عضویت در شورا و بازرس مالی کانون .7

 آشنایی با کلیه نامزدها و معرفی آنان .8

 تایید صالحیت نامزدها توسط دبیر کانون .9

 رای گیری جهت انتخاب نامزدهای اعضای کانون )در صورت نیاز(پخش برگه های  .10

 اعالم نهایی نامزدهای انتخاب شده توسط کمیته انتخابات .11

 جمع بندی و پایان جلسه .12
 

 به امید دیدار شما عزیزان در جلسه سالیانه کانون

 با تشکر

 رضا اکبرپور، دبیر کانون
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