ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت هﻴﺌﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪ اول در ﺗﺎرﻳﺦ  10ﺑﻬﻤﻦ
در تاريخ  31ژانويه ساعت  7:30غروب  .محل :دانشگاه مانیتوبا  -آزمايشگاه بيومديکال ساختمان مھندسی
ھمه اعضا خود را معرفی کردند و کمی در باره سابقه و اھداف خود صحبت کردند .
آقای کوروش دوست شناس که رئيس اين جلسه را بعھده داشتند صورت جلسه را اجرا نمودندآقايان کوروش دوست شناس
و منوچھر پارسا و خانم شھين شوشتری به عنوان ريئس و دو نائب رئيس انتخاب شدند .خانم زھرا موسوی بدليل تسلط به
تايپ فارسی و انگليسی به سمت منشی جلسه بدون رای گيری انتخاب شدند .
وظايف کميته انتقالی و وظايف زير شناسايی شد مطالعه اساسنامه انجمنھای شھرھای ديگر دريافت نقطه نظرات و
خواستهھای ايرانيان وينیپگ تھيه پيش نويس اساسنامه ,و راه اندازی وبالگ يا وبسايتی برای ھيئت انتقالی به منظور
اطالع رسانی راجع به زمان و مکان جلسات تصميم گرفته شد :ھر دو وھفته و يا زودتر بر حسب ضرورت ساعت 9-7
شب .مکان بعدا اعالم خوھد شد 9-7 .شب .
پنجم -نحوه کار روی پيش نويس اساسنامه بحث شد .خانم شوشتری و آقای کامروز قرار شد که روی اساسنامه قديمی
انتاريو کار کنند ،آقای کرمانی روی اساسنامه قديمی وينیپگ ،و ديگران روی باقی اساسنامهھای ارجاع داده شده در
ايميلھا .
ھمه اعضا چند سئوال برای پرسشنامهطرح کنند برای نظر خواھی از مردم در مورد توقعات و نيازھايشان نسبت به
انجمن و اين سئواالت در جلسه بعد بررسی و تصويب خواھد شد .
ششم  -دستور کار جلسه بعد تعين شد  :تصويب نام و متن اوليه روی وبسايت انجمن ،تصويب پرسشنامه و بحث روی
اساسنامهھا با اين پيش فرض که در طی زمان دو ھفتهای تا جلسه بعد اعضا فعاالنه روی اين مفاد کار کنند و از طريق
ايميل تبادل نظر نمايند که در نتيجه زمان جلسه بھتر استفاده شود
به اينجا که رسيد ديگر ساعت  10شب شده بود و مغز مشغول تزريق آدرنالين به رگھای خونی اعضا !
وقت رفت و دستور کار به پايان نرسيد
وقت را چه گنه؟

دستور کار بود دراز

ﺟﻠﺴﻪ دوم :
ساعت  7:05شب .دوشنبه  11فوريه در محل مرکز ناشنوايان با شرکت ھمه اعضا شروع شد.
صورت جلسه تصويب شد .در باره وبسايت ھيئت بحث شد .در مورد باز گذاشته شدن کامنت گذاری ھم بحث شد و به
اتفاق آراء تصويب شد که کامنت دريافت شود توسط اعضای ھيئت ولی منتشر نگردد .
در مورد وبسايت پس از بحث فراوان در ساعت  8.5به اتفاق آراء تصويب شد که وبسايتی که آقای کرمانی ايجاد کرده
بودند وبسايت اطالع رسانی ھيئت انتقالی به مردم باشد و آقای کرمانی مسئول اصلی وبسايت باشند .

در باره تاريخ جلسه عمومی با مردم بحث شد و قرار شد که دوم مارچ روز يکشنبه  5تا  7شب در ويورلی کالب )که
بعدا تاييد خواھد شد( برگزار شود .با توافق آراء قرار شد که مفاد زير در جلسه عمومی به مردم عرضه شود :
پرسشنامه به مردم داده و جمع آوری شود .اسم انجمن به رای گذاشته شود .
صورت جلسه مجمع عمومی حداقل يک ھفته قبل از تاريخ جلسه از طريق وبسايت ھيئت و يوميسا و ھمسفر و غيره به
مردم اطالع داده شود.
پرسشنامه ای که توسط خانم شوشتری تھيه شده بود به بحث گذاشته شد و با آن موافقت گرديد .عالوه بر آن پرسشنامه از
قبل روی وبسايت و ھمسفر منتشر شود .
ساعت  9:35شب آقای پارسا مجلس را ترک کردند از آنجاييکه بحثھا بيش از انتظار زمان گرفت بحثھای راجع به اسم
انجمن و اساسنامه به جلسه بعدی موکول شد .
در پايان رئيس جلسه تاکيد کردند که ھيچيک از اعضای اين گروه در کارھای داوطلبانه خود نبايد که خود را نماينده
ايرانيان از طرف اين جلسه عنوان کنند .
آقای خشايار به عنوان حسابدار گروه انتخاب شدند برای ھزينه ھای جلسات گروه .جلسه آينده برای دوشنبه  18فوريه
ساعت  9:30صبح تصويب شد .
ساعت  10:35جلسه به اتمام رسيد .
جلسه سر آمد و انتظارش بماند

شعله افسرد و شرارش بماند

ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم :
دوشنبه  29بھمن  18 = 1386فوريه  08ساعت  9:30صبح در مرکز ناشنوايان وينیپگ
افراد حاضر در جلسه :ھمه بجز آقای جاليری صورت جلسه فعلی و گزارش جلسه قبل تصويب شد خانم شوشتری و آقای
کامروز ابتدا خالصهای از بحثھای مربوط به اسم انجمن را مطرح نمودند و موضوع نام انجمن به بحث گذاشته شدبحثھای
مطرح شده
آقای کامروز :اسم ھر چه کلیتر باشد احتمال گرفتن بودجه از دولت بيشتر است بنابراين بھتر است که نامی مثل "انجمن
ايرانيان منیتوبا "در نظر گرفته شود
آقای دوستشناس :اگر اسم کلی باشد آنوقت به لحاظ قانونی انجمن موظف است که برای گروهھای ديگر در منیتوبا نيز
در صورت درخواست بودجه فراھم نمايد
آقای کرمانی :انجمن ايرانيان منیتوبا  16-17سال پيش در اينجا وجود داشته وگويامقداري بدھكاري داشته است احتماال
آن بدھی مشمول مرور زمان شده است .ولی نکتهايست که بايد بدان توجه داشت
خانم امينيان :کلمه کاميونيتی را بھتر است به جای انجمن استفاده کنيم
آقای کرمانی :پيشنھاد :انجمن کاميونيتی ايرانيان

خانم موسوی :بايد ديد که اين اسامی بار قانونی ھر يک از اين کلمات چيست و ھر اسم چه محدوديتی با خود می آورد .
خانم امينيان :انجمن کلمه محدودتری است نسبت به کاميونيتی
آقای کرمانی :اسم میتواند ھر چيزی باشد ولی موقع ثبت نامش است که بايد ديد چه نوع ثبتنامی میخواھيم بکنيم مثل
غير انتفاعی ،کرپوريشين و غيره
خانم مظلومی :پيشنھاد میکنم که از خانم بئاتريس راجع به تفاوتھای بين اسامی مشورت بگيريم و تصميم گيری آنرا به بعد
موکول کنيم
آقای پارسا :اسم فارسی زبانان وينیپگ را پيشنھاد میکنم .ولی بايد بيشتر تحقيق نمود
آقای دوستشناس :اسم فارسیزبانان بسيار محدود کننده و مشکل زاست .کاميونيتی وسيعتر از انجمن است .بگذاريم که
يک اسمی موافت کنيم و االن روی وينيپگ و منیتوبا بحث کنيم
خانم شوشتری :پيامدھای انجمن و کاميونيتی را تحقيق خواھيم کرد ولی فرض کنيم که آنھا با ھم برابرند پس بياييد رای
بگيريم روی وينيپگ و منی توبا با فرض اينکه تبصرهای ھم وجود دارد که در صورت امکان دامنه فعاليتھا را به ديگر
نقاط منیتوبا گسترش میدھيم
آقای دوستشناس و خانم موسوی در تاييد نام کاميونيتی وينیپگ صحبت کردند بدليل مشکالتی که امکان پيش آمدنش
ھست و با توجه به اينکه نام انجمن را براحتی بعدا میتوان تغيير داد و دامنه فعاليت را گسترش داد .
بجث روی محدود کردن کار به وينیپگ نيست بلکه ھدف محدود کردن مسئوليتھای قانونی انجمن است.
خانم امينيان در تاييد نام کاميونيتی منیتوبا صحبت کردند که نبايد فعاليت را محدود به وينیپگ نمود.خانم مظلومی در
تاييد حرفھای آقای دوستشناس صحبت کردند .روی شش اسم رای گرفته شد
انجمن ايرانيان وينیپگ يا منیتوبا
کاميونيتی ايرانيان وينیپگ يا منیتوبا
انجمن کاميونيتی وينیپگ يا منیتوبا
به اتفاق آراء ) 4در مقابل  - 3آقای دوست شناس به عنوان رئيس جلسه رای ندادند ).
اسم" کاميونيتی ايرانيان منیتوبا" انتخاب شد.نوع فعاليت ھم به اتفاق آراء بدون بحث بيشتر "غير انتفاعی" تصويب
شد.محل کاميونيتی شھر وينیپگ تصويب شد و آدرس بعدا اعالم خواھد شد .
حوزه فعاليت به بحث گذاشته شدبطور مشخص خانم شوشتری و آقای کامروز در دفاع از مرکز فعاليت در منیتوبا و آقای
دوستشناس در دفاع از مرکزيت روی وينیپگ بحث کردند به اتفاق آراء حوزه فعاليت کاميونيتی منیتوبا )محدوده شھر
وينیپگ و در صورت نياز و فراھم بودن امکانات الزم گسترش فعاليت به ساير نقاط استان( تصويب شد .
اھداف انجمن به بحث گذاشته شداز آنجاييکه بحث زياد بود و زمان کم ،تصويب شد که از ميان اھداف و فعاليتھای نوشته
شده توسط خانم شوشتری ،آقای کامروز و مظلومی  5-3ھدف کلی استخراج شود و باقی در زير ليست فعاليتھای انجمن
ارائه شود و در جلسه بعدی به بحث گذاشته شودراجع به مطالبی که بايد در مجمع عمومی به اطالع برسد صحبت شد .

توافق شد که روی نام انجمن در مجمع عمومی رای گيری شود و پرسشنامه ھم که از قبل توزيع شده است جمع آوری
شود .
البته پرسشنامه از فردا روی وبسايت منتشر خواھد شد و از طريق ايميل ھم مردم میتوانند پرسشنامه را پر کرده و به
ھيئت انتقالی منتقل نمايند
آقای کرمانی مسئله جواب به ايميلھای دريافت شده را مطرح کردند .توافق شد که آقای دوستشناس به عنوان رئيس جلسه
ھمه ايميلھا را نگاه کنند و جواب دھند و يا به فردی از اعضا برای جواب مفصلتر ارجاع دھند
توافق شد که خانم امينيان با مجله ھمسفر تماس بگيرند و آدرس وبسايت ،پرسشنامه و اعالم مجمع عمومی )تاريخ و محل
و ساعت جلسه( را بدھند .زمان جلسه آينده برای دوشنبه  25فوريه ساعت  9-7شب تصويب شد جلسه در ساعت
 12:20به اتمام رسيد

ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم:
 25ﻓﻮرﻳﻪ  ، 08ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﺎن وﻳﻨﻴﭙﮓ
جلسه ساعت  7:10عصر با حضور ھمه اعضا به استثنای آقای پارسا شروع شد.
آقای کامروز ھم ساعت  7:15به جلسه آمدند.-صورت جلسه قبلی تاييد شد .در ضمن تاييد شد که صورت جلسات با
يکروز تاخير درسايت پست شود به اين دليل که ھمه اعضا فرصت خواندن و تذکر اشتباھاتی که ممکن است پيش آمده
باشد ،داشته باشند .
آقای کرمانی پيشنھاد دادند که پرسش و پاسخ ھم به سايت اضافه شود .خانم شوشتری ھم پيشنھاد کردند که نام ھمه اعضا به سايت اضافه شود به عنوان يک پست مستقل .اين پيشنھادات با توافق
اعضا بدون رای گيری تاييد شد .
خانم شوشتری گزارش تحقيق خودشان را در باب تفاوت بين اسم کاميونيتی و انجمن دادند که بر طبق نظر مشورتی دفترحقوقی دانشگاه تفاوت چندانی وجود ندارد و به لحاظ مالی و گرفتن بودجه ھم تفاوتی ندارند .
آقای دوست شناس جمع بندی ای از ايميلھای رد و بدل شده در طول ھفته گذشته درارتباط با اھداف اساسنامه ارائه دادندو ابراز اميدواری کردند که تا سه ماه آينده اين گروه بتواند به جمع بندی کلی ای برسد و پيش نويس اساسنامه را ارائه
دھد .
در باره وظايف اعضا در مجمع عمومی دوم مارچ صحبت شد .تصويب شد که اطالعيه مجمع عمومی به فرمت عکسدر بيايد و ضميمه ايميل شود و به ايميل ليست ھمسفر اضافه و فرستاده شود .
آقای دوست شناس درخواست کردند که وقتی کاری به کسی محول می شود ،ھمه اعضا می توانند که در چگونگی انجامآن کار نظر بدھند ولی در نھايت شخص تعيين شده مسئوليت انجام کار محول شده را به عھده دارد .شخص مربوطه می
سروقت انجام دھد و در مقابل جمع پاسخگو
تواند پيشنھادات ديگر اعضا را بپذيرد و يا نپذيرد ولی موظف است که کار را ِ
باشد .اين پيشنھاد توسط ھمه اعضا پذيرفته شد .

دستور کار مجمع عمومی بحث شد .تصويب شد که آقای کرمانی و کامروز در باره نام انجمن توضيح دھند؛ خانم امينيانو خانم مظلومی ثبت نام حضار را انجام دھند؛ آقای دوست شناس و خانم مظلومی جلسه را اداره کنند؛ و خانم شوشتری در
باره پرسشنامه توضيح بدھند .آقای جاليری و آقای کرمانی ھم مسئوليت نظم جلسه را به عھده گرفتند .خانم موسوی ھم
طبق معمول صورت جلسه را ثبت خواھد کرد .
اھداف انجمن به بحث گذاشته شد ..1حمايت اجتماعی از ايرانيان ساکن مانيتوبا( ساکن لزوما ً به معنای مقيم و يا مھاجرنمی باشد).فعاليتھا می تواند شامل
بندھای زير باشد
1.1ايجاد کتابچه اطالعات اوليه برای ھر ايرانی مھاجر :آشنا نمودن آنھا با قوانين کانادا
1.2حمايت از پيران و نوجوانان و زنان ايرانی در شرايط بحرانی
1.3تسھيل کاريابی
 1.4فراھم نمودن اطالعات سکنی گزيدن
-2حفظ ،نگھداری ،ترويج و آموزش فرھنگ و ھنر ايرانی
در اين اين چون ساعت  10شب شده بود ،ختم جلسه اعالم شد.جلسه بعدی دوشنبه  3مارچ ساعت  7غروب .بسوزانديم
فسفر که شود اھداف تمام و نشد
بسوختيم درين آرزوی خام و نشد
بدان اميد که شود کار اين جلسات تمام چه خون که در دل افتاد ھمچو جام و نشد
 ---شعر از حافظ وينيپگی --

ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
– دوم مارچ  – 2008ساعت  5:15عصر – محل :کلوپ ويورلی ھايتز-جلسه ساعت  5:15عصر با مقدمه آقای دوست
شناس به عنوان رئيس جلسه شروع شد.
ساعت  - 5:22آقای کرمانی مقدمه ای برای اسم انجمن ارائه دادند و اسم انجمن به بحث گذاشته شد .
اسامی پيشنھادی:
1جامعه ايرانيان منيتوبا(Included, +45 votes) 1-Iranian Community of Manitoba
2انجمن ايرانيان منيتوبا(excluded) 2-Iranian Association of Manitoba
3جامعه ايرانيان وينيپگ(excluded) 3-Iranian Community of Winnipeg
4انجمن ايرانيان وينيپگ(excluded) 4-Iranian Association of Winnipeg
5جامعه انجمن ايرانيان وينيپگ(excluded) 5-Iranian Community Association of Winnipeg

6جامعه انجمن ايرانيان منيتوبا(excluded) 6-Iranian Community and Association of Manitoba
7جامعه انجمن ايرانيان وينيپگ منيتوبا(excluded)7-Iranian Community and Association of Winnipeg, Manitoba
8جامعه ايرانيان و فارسی زبانان منيتوبا(excluded)8-Iranian and Persian Speaking Community of Manitobaرای گيری در سه مرحله
انجام شد :در مرحله اول روی اسامی انگليسی به ترتيب از نام پيشنھادی شماره  8به باال رای گرفته شد که کدام حذف
شود .در اين مرحله تنھا نام باقيمانده ،نام شماره  1شد و باقی اسامی به اتفاق اکثريت آراء حذف گرديد .مرحله دوم :تعداد
آراء موافق نام اول شمرده شد که  45رای مثبت بود )تعداد کل حاضرين در جلسه  55نفر( .در مرحله سوم دو نام فارسی
زير به رای گذاشته شد :
1جامعه ايرانيان منيتوبا )+) 202انجمن ايرانيان منيتوبا )+) 21Included, +45 votes 1-Iranian Community of Manitoba ICM
در اين مرحله نام فارسی شماره  2با اختالف يک رای برگزيده شد-.ساعت  6:00اھداف انجمن پس از مقدمه کوتاھی
توسط خانم شوشتری و ارائه اھداف بحث شده در ھيئت انتقالی در مجمع عمومی به بحث گذاشته شد .تعدادي از حاضرين
در مورد اھداف مد نظرشان صحبت کردند که کم و بيش در حول و حوش اھدافی بود که در ھيئت انتقالی ھم به بحث
گذاشته شده بود .چند نفری ھم راجع به معنای فرھنگ ايرانی صحبت کردند .خانم شوشتری تذکر دادند که با تعيين نوع
فعاليتھا در واقع فرھنگ تعريف خواھد شد و آن در دستور کار مجمع عمومی بعدی قرار دارد .
پرسشنامھا توسط حاضرين در جلسه پر شد و تحويل ھيئت انتقالی داده شد.
آقای دوست شناس روی زمان مجمع عمومی بعدی صحبت کردند و به اتفاق آراء مجمع عمومی جلسات مجمع عمومی
بعدی برای  16و  31مارچ در ساعت  5در ھمين مکان تصويب شد .
جلسه ساعت  7:00به اتمام رسيد .ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ:
جلسه پنجم ،سوم مارچ سال  ،08مرکز ناشنوايان وينيپگ
جلسه ساعت  7:10عصر با حضور ھمه اعضا به استثنای آقای کرمانی و خانم شوشتری شروع شد.
صورت جلسه و گزارش جلسه قبل تاييد شد.جزئيات جلسه مجمع عمومی دوم مارچ تحليل شد و برای بھتر برگزار کردن جلسه بعدی مجمع عمومی راھکارھايیارائه شد ،منجمله تقسيم کار دقيقتر ،راھھای دعوت گستردھتر از مردم ،گذاشتن اھداف مورد بحث پيش از جلسه مجمع.
به اتفاق آراء ھمه اعضای حاضر در جلسه ،تصويب شد که اسم انتخاب شده انجمن در مجمع عمومی دوم مارچ به ثبترسمی برسد عليرغم اينکه اين موضوع جزو وظايف ھيئت انتقالی نيست .معذالک برای از دست ندادن نام انتخاب شده،
ت نام انتخاب شده برای انجمن را به عھده گرفتند
قرار شد که اين نام ثبت رسمی گردد .آقای دوستشناس خود مسئوليت ثب ِ

 اھداف پيشنھاد شده توسط مردم در مجمع عمومی به اضافه اھداف به توافق رسيده در ھيئت انتقالی به بحث گذاشته شد.اھداف پيشنھادی توسط مردم يک به يک در جمع خوانده شد و بحث شد که آيا ھدفی جديد است و يا فقط يک فعاليت از
ھمان اھداف قبلی است.
اھداف استخراج شده از نظرات مردم و ھيئت انتقالی پس از بحث و ويرايش ،به شرح زير ميباشد:
1حمايت اجتماعی از ايرانيان ساکن منيتوبا )ساکن به معنای مقيم و يا مھاجر نمی باشد)2حفظ و نگھداری ،ترويج و آموزش فرھنگ و ھنر ايرانی3فراھم کردن امکان ارتباط بين ايرانيان منيتوبا و شناسايی توانايی ھا و نيازھای آنھا4کوشش در تھيه و نگاھداری يک محل دائمی برای انجمن ايرانيان منيتوبا5نمايندگی جامعه ايرانيان منيتوبا در ارگانھای رسمی کاناداجلسه بعدی برای روز دوشنبه ھفته بعد  10مارچ ساعت  7عصر تصويب شد .دستور کار جلسه بعد به بحث و تنظيمفعاليتھا اختصاص داده شد.
-جلسه در ساعت  9:30به پايان رسيد.

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ:دهﻢ ﻣﺎرچ  2008در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﺎن وﻳﻨﻴﭙﮓ
جلسه ساعت  7:10با شرکت ھمه اعضا شروع شد.
موارد زير به صورت جلسه اضافه شد:
نامه تبريک نوروزی به جامعه ايرانی
بحث راجع به اعالم کردن تشکيل جامعه ايرانی در روزنامهھای محلی شھر
صورت جلسه پيشين تصويب شد.دو پرسشنامه جديد دريافت شده در جلسه بررسی شد .مسئله تبادل فرھنگی بين ايرانيان و غير ايرانيان که در يکی از
پيشنھادات بود ،بحث شد که آيا ھدف مستقلی را بغير از آنچه که در جلسه پنچم تصويب شد ،میطلبد يا نه .ھدف شماره 2
قبلی به اين شکل مورد تاييد قرار گرفت:
2حفظ و نگھداری ،ترويج و آموزش فرھنگ و ھنر ايرانی و تبادل آن با ساير فرھنگھاھدف زير بحث شد:
ھمکاری و کوشش در جلب کمکھای مالی و معنوی جامعه در امور خيريه و عامالمنفعه
منتھا اعضا در مورد تاييد جمله باال به عنوان يک ھدف به توافق نرسيدند و آن جزو فعاليتھا ،خصوصا جزو فعاليتھای
ھدف شماره  5قرار گرفت.
ھدف شماره  1به شکل زير تغيير کرد:
1حمايت اجتماعی از ايرانيان منيتوباديگر مطرح شده در جلسه پيشين مجددا بررسی شد .اھداف  3و  4بدون تغيير تاييد شد .ھدف شماره  5به شکل
اھداف
ِ
زير تغيير يافت و تاييد گرديد:
5-ايجاد ارتباط و ھمکاری انجمن ايرانيان منيتوبا با ساير سازمانھای کانادا

ﺧﻼﺻﻪ اهﺪاف ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ:
1ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻴﺘﻮﺑﺎ2ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارﯼ ،ﺗﺮوﻳﺞ و ﺁﻣﻮزش ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ اﻳﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﺎدل ﺁن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮهﻨﮓهﺎ3ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻴﺘﻮﺑﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽهﺎ و ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ4ﮐﻮﺷﺶ در ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﺎهﺪارﯼ ﻳﮏ ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻴﺘﻮﺑﺎ5اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و هﻤﮑﺎرﯼ اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻴﺘﻮﺑﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﺎﻧﺎداساعت  8:30اعضا بحث اھداف را خاتمه دادند و بعنوان موضوع بعدی دستور کار جلسه مجمع عمومی بررسی گرديد.
اھداف تاييد شده در صفحه اول وبسايت عالوه بر صورت جلسه نمايش داده شود.برای ھمه مدعوين برچسب نام تھيه شود که افراد آنرا به لباس خود بچسبانند.وظيفه ھر عضو ھيئت مثل جلسه قبلی مجمع عمومی است.بحث روی اھداف از مفاد اصلی جلسه مجمع عمومی روز يکشنبه  16مارچ است.ساعت  8:45بحث روی فعاليتھا شروع شد .فعاليتھای پيشنھادی از پرسشنامهھا يک به يک خوانده و بحث شد و ارتباط آن
با يکی از  5ھدف باال تعيين گرديد .فعاليتھای زير استخراج گرديدند:
تالش برای برگزاری فولکوراما  «--ھدف 2حمايت از انتشار نشريه )يا نشريات( برای ايرانيان  «--ھدف 2تشکيل کالس آموزش زبانھای مادری » --ھدف 2تشکيل کتابخانه فارسی و کلوپ فيلم فارسی  «--ھدف 2برگزاری مراسم ملی ايرانی  «--ھدف 2ايجاد کميته خوشآمد گويی برای ايرانيان تازهوارد  «--ھدف1انتشار کتابچه اطالعات الزم )دفتر راھنما( برای ايرانيان تارهوارد  «--اھداف 1و 3برگزاری سمينارھای کاريابی ،بھداشتی ،علمی  «--اھداف 1و 3برگزاری شب شعر و دعوت از انديشمندان و ھنرمندان مستقل ايرانی  «--ھدف 2برگزاری کالسھای آموزشی موسيقی و رقص ايرانی  «--اھداف  2و 3برگزاری گردھمايیھای اجتماعی-خانوادگی تفريحی  «--اھداف  1و 3تاسيس و نگھداری وبسايت و دفتر راھنمای ايرانيان منيتوبا  «--ھدف 3در صورت امکان برگزاری کلوپ ورزشی » --ھدف 3کمک به ترجمه مدارک و کمک به پر کردن فرمھای قانونی به ايرانيان تازهوارد و قديمی  «--ھدف 1برگزاری برنامهھای متنوع برای کسب درآمدھای الزم جھت پيشبرد اھداف انجمن  «--ھدف 4در صورت امکان ايجاد برنامهھای راديويی و تلويزيونی فارسی  «--اھداف  2و 5فراھم کردن جلسات مشاوره برای گروھھای مختلف بر اساس نياز  «--اھداف  1و 3ايجاد کلوپ سالمندان  «--ھدف 1دعوت از نمايندگان سازمانھای مختلف برای شرکت در برنامهھای انجمن  «--اھداف 4و5-تشکيل کارگاھھا و کالسھای آموزش داوطلبانه در زمينهھای مختلف مورد نياز » --اھداف  1و 3

آقای کرمانی مسئوليت ثبت نام برای وبسايت انجمن با نام زير را به عھده گرفتند.
icmb.ca
آقای دوستشناس به اطالع رساندند که نام انتخاب شده انجمن را به مبلغ  85دالر برای مدت  3سال ثبت نام کردهاند.
ساعت  10:45شب جلسه به اتمام رسيد!

خالصه اھداف و فعاليتھا برای نمايش در روز جلسه مجمع عمومی
1ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻴﺘﻮﺑﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ:
ايجاد کميته خوشآمد گويی برای ايرانيان تازهواردانتشار کتابچه اطالعات الزم )دفتر راھنما( برای ايرانيان تارهواردبرگزاری گردھمايیھای اجتماعی-خانوادگی تفريحیکمک به ترجمه مدارک و کمک به پر کردن فرمھای قانونی به ايرانيان تازهوارد و قديمیفراھم کردن جلسات مشاوره برای گروھھای مختلف بر اساس نيازايجاد کلوپ سالمندانتشکيل کارگاھھا و کالسھای آموزش داوطلبانه در زمينهھای مختلف مورد نياز2ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارﯼ ،ﺗﺮوﻳﺞ و ﺁﻣﻮزش ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ اﻳﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﺎدل ﺁن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮهﻨﮓهﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ:
حمايت از انتشار نشريه )يا نشريات )برای ايرانيانتشکيل کالس آموزش زبانھای مادر-
تشکيل کتابخانه فارسی و کلوپ فيلم ايرانیفرھنگی ايرانی
برگزاری مراسم ملی-ِ
تالش برای برگزاری فولکورامابرگزاری کالسھای آموزشی موسيقی و رقص ايرانیبرگزاری شب شعر و دعوت از انديشمندان و ھنرمندان مستقل ايرانیدر صورت امکان ايجاد برنامهھای راديويی و تلويزيونی فارسی3ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻴﺘﻮﺑﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽهﺎ و ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ:
انتشار کتابچه اطالعات الزم( دفتر راھنما( برای ايرانيان تارهواردتاسيس و نگھداری وبسايت و دفتر راھنمای ايرانيان منيتوبابرگزاری سمينارھای کاريابی ،بھداشتی ،علمیبرگزاری کالسھای آموزشی موسيقی و رقص ايرانیبرگزاری گردھمايیھای اجتماعی-خانوادگی تفريحیدر صورت امکان برگزاری کلوپ ورزشیفراھم کردن جلسات مشاوره برای گروھھای مختلف بر اساس نيازتشکيل کارگاھھا و کالسھای آموزش داوطلبانه در زمينهھای مختلف مورد نياز4ﮐﻮﺷﺶ در ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﺎهﺪارﯼ ﻳﮏ ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻴﺘﻮﺑﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ:
برگزاری برنامهھای متنوع برای کسب درآمدھای الزم جھت پيشبرد اھداف انجمندعوت از نمايندگان سازمانھای مختلف برای شرکت در برنامهھای انجمن5اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و هﻤﮑﺎرﯼ اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻴﺘﻮﺑﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﺎﻧﺎداﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ:
دعوت از نمايندگان سازمانھای مختلف برای شرکت در برنامهھای انجمن-در صورت امکان ايجاد برنامهھای راديويی و تلويزيونی فارسی

ﺟﻠﺴﻪ هﻔﺘﻢ:
صورت جلسه ھفتم  17 -مارچ در محل ناشنوايان وينيپگ
جلسه در ساعت  7:05در تاريخ دوشنبه مارچ  17با شرکت ھمه اعضاء بجز آقای کرمانی شروع شد.
صورت جلسه تاييد شد.
گزارش جلسه قبلی تاييد شد.
برگزار
صحبت
عمومی
اعضا راجع به جلسه مجمع
کردن جلسه بعدی مجمع عمومی بحث و
بھتر
چگونگی
روی
و
کردند
ِ
تبادل نظر شد.
ساعت  8:00بحث راجع به ھدف کلی انجمن و ديدگاه شروع شد .اعضا چندين جمله را به عنوان ھدف کلی و ديدگاه کلی
مطرح کردند و سپس روی تک تک جمالت و کلمات ھر جمله بحث شد .سرانجام پس از يکساعت بحث سازنده ،تبادل
فکری و ھمياری عبارت زير به عنوان خط مشی انجمن پذيرفته شد :
ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻴﺘﻮﺑﺎ ﮔﺮد هﻢ ﺁﻣﺪﻩاﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ و هﻤﻴﺎرﯼ و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺪور از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاﻳﺸﯽ از
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺬهﺒﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ،زﻧﺪﻩ ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺘﻦ و اﻋﺘﻼﯼ ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
درخواست يکی از ايرانيان مبنی بر شرکت و نظاره بر بحثھای داخلی گروه ھيئت انتقالی مطرح شد و به اتفاق آراء رد
گرديد.
توصيه و موافقت گرديد که اعضاء تا قبل از جلسه آينده روی ترجمه انگليسی خط مشی فوق تبادل نظر کنند.
جلسه ساعت  9:30به پايان رسيد.
جلسه بعدی دوشنبه ھفته آينده ساعت .7

ﺟﻠﺴﻪ هﺸﺘﻢ :, 24ﻣﺎرچ  2008در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﺎن وﻳﻨﻴﭙﮓ
جلسه ساعت  7:12با شرکت ھمه اعضا شروع شد.
صورت جلسه ھشتم و گزارش جلسه قبل به اتفاق آراء پذيرفته شد.
پيشنھاد شد که کلمه "آزاديھا" به "منشور حقوق بشر "اضافه گردد تا که ترجمه درستی از انگليسیاش باشد.
روی ترجمهھای مختلف خط مشی بزبان انگليسی که قبال توسط ايميل از طرف اعضا مطرح شده بود ،بحث شد .متن زير
مورد توافق ھمه اعضا قرار گرفت:

We, the Iranian Community of Manitoba, have come together to advocate cooperation
and unity among Iranians, and to participate in Canadian Society actively. Our goal is to
promote and preserve the Iranian art and culture and ultimately to improve the quality of
life without any prejudice including but not limited to ethnicity, religion, politics, gender
and sexual orientation. The Iranian Community of Manitoba complies with the guidelines
embedded within the Canadian "Charter of Rights and Freedoms" through its operations
and activities of members

ساعت  7:55بحث راجع به صورت جلسه مجمع عمومی شروع شد .تصويب شد که در آغاز جلسه صورت جلسه )بزبان
فارسی( توسط رئيس جلسه )آقای دوستشناس( خوانده شود .آنگاه خط مشی در ھر دو زبان ارائه شود به اضافه ھر آنجه
که از آئين نامه در جلسه حاضر به توافق میرسد ،و از مردم خواسته شود که نظرات و پيشنھادات خود را در مورد آئين
نامه بگويند و يا بنويسند .قرار شد که سه نفر از اعضا )خانم موسوی و آقايان کامروز و کرمانی( در قسمت خط مشی به
سئواالت حاضرين در جلسه پاسخگو باشند .در قسمت ارائه مفاد آئين نامه نيز يا رئيس جلسه و يا ھر يک از اعضا به
انتخاب رئيس جلسه در مجمع عمومی پاسخگويی به سئواالت حضار را به عھده خواھند گرفت .قرار شد که پذيرايی
مختصری ھم باشد )چای ،قھوه و شيرينی( .آقای کرمانی مسئوليت درست کردن ايميل ليست از حاضرين در جلسات
پيشين را به عھده گرفتند که حداکثر تا چھارشنبه به مردم راجع به مجمع عمومی اطالع داده شود.
ساعت  8:48بحث راجع به آئين نامه شروع شد .تعدادی از آيين نامهھای انجمنھای ايرانی و غير ايرانی ديگر در کانادا
و ديگر کشورھا خوانده و بحث شد .موارد زير به عنوان مفاد اوليه آئين نامه برای بحث انتخاب گرديدند:
تعداد اعضای ھيئت مديره
نحوه انتخاب ھيئت مديره
شرايط نمايندگی( کانديداتوری( ھيئت مديره
سمت اعضای ھيئت مديره
مدت ماموريت اعضای ھيئت مديره
وظايف ھيئت مديره
تعداد جلسات ھيئت مديره
حق عضويت
شرايط عضويت
مجمع عمومی
شرايط تغيير و تدوين مفاد اساسنامه و آئين نامه
پس از بحث فراوان به اتفاق آراء مفاد زير به توافق رسيد:
تعداد اعضای ھيئت مديره 7 :نفر
سمت اعضای ھيئت مديره :رئيس ،معاون ،مسئول امور مالی )خزانه دار( ،مسئول امور عضويت ،منشی ،مسئول روابط
عمومی و مسئول تدارکات  -سمتھای داخلی ھيئت مديره توسط خود اعضای ھيئت مديره با توافق آراء تعيين خواھد شد.
نحوه انتخاب ھيئت مديره :با رای مستقيم در مجمع عمومی )ھر کس به  1تا  7نفر رای ميدھد .رای تکراری حساب
نخواھد شد).
مدت ماموريت )دوره( 2 :سال و حداکثر دو دوره متوالی حق انتخاب شدن دارند.
وظايف ھيئت مديره :برقراری جلسات ھيئت مديره )حداقل  10جلسه در سال و فاصله بين جلسات از دو ماه بيشتر نشود(
و برقراری جلسات مجمع عمومی ساليانه و جلسات فوقالعاده
شرايط نمايندگی برای ھيئت مديره :عضويت در انجمن برای حداقل يکسال )بجز اولين انتخابات ھيئت مديره( ،تابعيت
کانادا و اقامت در منيتوبا ،عدم سوء پيشينه ،تسلط بر زبان فارسی و انگليسی ،داشتن سن باالی  18سال ،نداشتن نسبت
سببی و نسبی با ديگر اعضای ھيئت مديره )اگر دو فرد فاميل ھر دو انتخاب شدند نفر با رای کمتر بايد به نفع ديگری
کنار رود .اگر رای ھردو مساوی بود با رای اعضای ديگر ھيئت مديره يک نفر از آن دو انتخاب خواھد شد ).
حق عضويت :نفری  20دالر در سال

شرايط عضويت :داشتن ھويت ايرانی )متولد شده ايران يا داشتن يک والد ايرانی و يا ھمسر ايرانی( ،اقامت در منيتوبا و
داشتن سن باالی  18سال
حلسه در ساعت  10:42شب به اتمام رسيد و بحث در باره باقی مفاد آئين نامه به جلسه بعدی )دوشنبه ھفته آينده( موکول
گرديد.

ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ , 30مارچ  2008در کلوپ ويورلی ھايتز
جلسه ساعت  5:30عصر با شرکت ھمه اعضای ھيئت انتقالی بجز آقای جاليری و حضور  23نفرديگر شروع شد.
دستور جلسه به اتفاق آراء پذيرفته شد.
آقای دوست شناس خالصه ای از صورت جلسه قبل ارائه دادند و اشاره کردند که يکی از موارداصلی مورد بحث در
جلسه مجمع عمومی قبلی اھداف و فعاليتھای انجمن بود که مورد تصويب حضار قرار گرفته بود .ايشان توضيح دادند که
ليست اھداف و فعاليتھای تصويب شده به اضافه
پيشنھادات اصالحی در اختيار ھيئت مديره آينده قرار خواھد گرفت تا آنھا در تدوين نھای اساسنامه پيشنھادات مطرح شده
را در نظر بگيرند.
آقای دوست شناس گزارش کوتاھی از کارکرد ھيئت انتقالی از مجمع عمومی قبلی تا کنون ارائه دادند و توضيح دادند که
در فاصله بين مجمع عمومی قبلی و فعلی ھيئت انتقالی  2جلسه داشته است که  3.5و  2.5ساعت به طول انجاميده اند :
در اولين جلسه خط مشی انجمن بحث شد و پيش نويس آن به دو زبان فارسی و انگليسی تھيه شده که در جلسه فعل مورد
بحث وگفتگو قرار بگيرد .در دومين جلسه قسمت اول آئين نامه مورد بحث قرار گرفت و بندھای پيشنھادی در ادامه جلسه
فعلی به بحث و بررسی گذاشته می شود.
خط مشی مصوبه ھيئت انتقالی توسط آقای دوست شناس خوانده شد و از اعضا ،خانم موسوی و آقايان کرمانی و کامروز
و آقای دوست شناس به سئواالت حضار پاسخ دادند.
پيشنھادات اعضا ھمزمان در جلسه نوشته و روی پرده به نمايش گذاشته شد .پس از بحث و گفتگو پيشنھادات يک به يک
به رای گذاشته شد و در نھايت متون فارسی و انگليسی زير به عنوان خط مشی انجمن با اکثريت آراء به تصويب
حاضرين در جلسه رسيد .کلمات با رنگ قرمز آنھايی ھستند که در جلسه با پيشنھاد حضار از شکل اوليه پيشنھادی ھيئت
انتقالی تغيير کرده اند.
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ:
ما ايرانيان منيتوبا گرد ھم آمده ايم تا با ھمکاری و ھمياری و شرکت فعاالنه درجامعه کانادا بدون توجه به ھر گونه
گرايشی از قبيل مذھبی ،قومی ،سياسی و جنسی درجھت بھبود زندگی ايرانيان و زنده نگاھداشتن و اعتالی فرھنگ و ھنر
ايرانی بکوشيم.تمامی فعاليتھای انجمن مطابق با منشور آزاديھا و حقوق بشر کانادا می باشد.
We, the Iranian Community of Manitoba, have come together to advocate cooperation
and unity among Iranians, and to participate in Canadian society actively. Our goal is to
promote and preserve the Iranian art and culture and ultimately to improve the quality
of Iranian’s life without any prejudice including but not limited to ethnicity, religion,
Political views, gender and sexual orientation. The Iranian Community of Manitoba

complies with the guidelines embedded within the Canadian "Charter of Rights and
Freedoms" through its operations and activities of members
به پيشنھاد آقايان لشکری و آبادپور قرار شد که ھيئت انتقالی برای ترجمه درست متن برجسته شده انگليسی در باال با
افرادی صاحب صالحيت در اين زمينه مشورت کند.پس از آن آقای دوست شناس مفاد مصوبه آئين نامه توسط ھيئت
انتقالی را به اطالع حضار رساندند و سپس روی ھر بند بحث شد و پس از جمع آوری نظرات حضار ،متون پيشنھادی به
رای گذاشته شد در حاليکه ھمزمان ھمه فرمھای مختلف ھر بند روی پرده برای حضار به نمايش داده می شد .مفاد زير
به اتفاق آراء تصويب شدند .کلمات تغيير داده شده و يا اضافه شده با رنگ قرمز نوشته شده است.
ﻣﻔﺎد اوﻟﻴﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ : 7نفر
ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ :چھار سمت اصلی :رئيس ،معاون ،مسئول امور مالی )خزانه دار(و منشی -سمتھای داخلی
ھيئت مديره توسط خود اعضای ھيئت مديره با توافق آراء تعيين خواھد شد.
ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ :با رای مستقيم در مجمع عمومی )ھر کس به  1تا  7نفر رای ميدھد .رای تکراری باطل خواھد
شد).
ﻣﺪت ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ( دورﻩ ): 2سال و حداکثر دو دوره متوالی حق انتخاب شدن دارند.
وﻇﺎﻳﻒ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ :پيشبرد اھداف انجمن ,برقراری جلسات ھيئت مديره )حداقل  10جلسه در سال و فاصله بين جلسات
از دو ماه بيشتر نشود( ,برقراری جلسات مجمع عمومی ساليانه,جلسات فوق العاده .ھيئت مديره موظف است که ھر  3ماه
يکبار به اعضای انجمن گزارش دھد.
ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ :نفری  20دالر در سال
پيشنھاد شده که حق عزل اعضاء نيز در نظر گرفته شود .ھمچنين پيشنھاد شد که گزارشات ھيئت انتقالی بصورت
خواناتری روی وبسايت قرار گيرند.
جلسه ساعت  8به پايان رسيد و حضار با چای و شيرينی پذيرايی شدند.

ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﻢ :, 31ﻣﺎرچ  2008در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﺎن وﻳﻨﻴﭙﮓ
جلسه ساعت  7:12با شرکت ھمه اعضا بجز آقای جاليری شروع شد.
دستور جلسه نھم و گزارش جلسه قبل به اتفاق آراء پذيرفته شد.
خانم موسوی ايده خود را )برگزاری يک برنامه نھار و يا شام توسط اعضا و فروش بليط( برای برداشتن گامی در جھت
گرد ھم آوردن ايرانيان شھر در يک برنامه جمعی و ھمينطور جمع آوری بودجه برای ھزينه ھای ھيئت انتقالی و اجاره
محل برای جلسات مجمع عمومی و غيره مطرح کردند که اگر پولی ھم اضافه ماند به بودجه انجمن انتخابی آينده منتقل
شود .اين ايده در گروه بحث شد .ايده در کل مورد موافقت اعضا قرار گرفت ولی تصميم گيری نھايی روی آن و بحث
راجع به چگونگی انجام وتقسيم کار به جلسه بعد موکول گرديد .

بدليل عدم امکان استفاده از کلوپ ويورلی ھايتز برای مجمع عمومی ،امکانات محلی ديگر برای مکان مجمع عمومی
مورد بررسی قرار گرفت .قرار شد که آقای کرمانی و خانم شوشتری در باره سه محل ديگر تحقيق کنند و نتيجه را با
ايميل به گروه اطالع دھند .
اعضا نظرات و مشاھدات خود را از مجمع عمومی ديروز مطرح کردند و کم و کاستی ھای جلسه به بحث گذاشته شد .
راھکارھايی ھم برای حل مشکل دير بازشدن سالن جلسه ارائه شد که برای جلسه آينده ديگر اين اتفاق نيفتد .پيشنھادات
زير ارائه شد :
محل مجمع عمومی نيم ساعت بيشتر اجاره شود تا بتوان سالن را برای ساعت  5آماده داشت .نحوه نشستن اعضا و حضار به شکل بيضی باشد که اعضا تسلط بھتری به اساليدھا ھم داشته باشند .پيشنھاد دو تن )آقايان محدث و توفيق( از حضار مجمع عمومی ديروز مبنی بر نحوه ارائه مصوبات ھيئت انتقالی و نحوهرای گيری مطرح شد .پيشنھاد آنان اين بود که اول مصوبات ھيئت انتقالی رای گيری شود و تنھا اگر مخالفت شد مصوبه
به بحث گذارده شود .ولی اين پيشنھاد توسط اعضاپذيرفته نشد به اين دليل که عليرغم افزايش سرعت کار بدين طريق ،با
اين روش ممکن است که پيشنھادات خوب احتمالی امکان مطرح شدن پيدا نکنند و در نتيجه به رای گذاشته نشوند .بنابراين
قرار شد که به شيوه قبلی مصوبات ھيئت انتقالی با حضار در ميان گذاشته شود و پس از يک بحث محدود به رای گذاشته
شود .
ساعت  8:25بحث راجع به مابقی مفاد آئين نامه نامه شروع شد .
ﻣﻔﺎد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ :شرح وظايف اعضای ھيئت مديره ،مجمع عمومی ،شرايط استيضاح اعضای انجمن ،نحوه انتخاب
بازرس امور مالی،شرايط نمايندگی اعضای ھيئت مديره انجمن ،تغيير در العاده ،مشاور حقوقی ،شرايط جايگزينی اعضای
ھيئت مديره ،اساسنامه ،مجمع عمومی فوق شرايط عضويت ،نحوه انحالل انجمن ،حق امضاء
موارد زير پس از بحث به تصويب اعضا رسيد :
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻋﻀﻮﻳﺖ در هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و هﺪاﻳﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ :مصوبه جلسه پيشين دوباره مطرح شد و شرط" عدم سو پيشينه در کانادا" اضافه
گرديد .
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ اﻋﻀﺎﯼ اﺻﻠﯽ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ :
رﺋﻴﺲ :برگزاری و اداره جلسات ماھيانه و ساليانه ،امضای مدارک رسمی ،تھيه گزارش رسمی،برگزاری و اداره
انتخابات در چھارچوب اساسنامه انجمن ،سخنگويی رسمی انجمن
ﻣﻌﺎون :در غياب رئيس کليه مسئوليتھا و اختيارات او را به عھده خواھد داشت به اضافه مسئوليتھای ديگری که بطور
داخلی تصويب خواھد شد .
ﺧﺰاﻧﻪ دار :مسئول امور مالی انجمن
ﻣﻨﺸﯽ :مسئول نگھداری و تھيه گزارشات جلسات و اسناد رسمی انجمن

ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ:در صورت نياز به جايگزينی ھر يک از اعضای ھيئت مديره ،افراد جانشين بر
اساس نتايج آخرين انتخابات برگزيده خواھند شد .در صورت نياز به جايگزينی بيش از نصف تعداد اعضا بايد انتخابات
مجدد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت بگيرد
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ :مصوبه جلسه قبل دوباره تاييد و تصويب شد .
انجمن حاضر در جلسه
ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ھر نوع تغييری در اساسنامه با داشتن آراء موافق بيش از دو سوم اعضای
ِ
مجمع عمومی امکان پذير می باشد .حد نصاب رسميت جلسه حضور بيش از  ٪ 50اعضای انجمن
می باشد .اطالعيه جلسه مجمع عمومی بايد حداقل  30روز پيش از روز جلسه به آگاھی اعضا رسيده باشد .
جلسه ساعت  10:10به پايان رسيد و بررسی باقی مفاد آئين نامه به جلسه بعد موکول شد .
جلسه بعد برای ساعت  5:00عصر روز يکشنبه 6ام آوريل در ھمين مکان تصويب گرديد__.

ﺟﻠﺴﻪ دهﻢ:
جلسه دھم ھيئت انتقالی در تاريخ  6آوريل  08در مرکز ناشنوايان وينيپگ
جلسه در ساعت  5:08عصر با شرکت ھمه اعضا به استثنای آقای جاليری( سفر خارج از شھر( شروع شد.
دستور جلسه توسط آقای دوست شناس خوانده و به اتفاق آراء تصويب شد.
اولين ماده مورد بحث ،برگزاری برنامه گردھمآيی پيشنھادی جلسه پيشين بود .اعضا در موافقت و مخالفت با آن صحبت
کردند .پس از آن ايده گردھمآيی به رای گذاشته شد و با اکثريت  6موافق از  8نفر 2نفر مخالف( پذيرفته شد .خانم
موسوی مسئوليت ھماھنگی و برنامه ريزی آنرا به عھده گرفتند که با (برخی از اعضاء ديگر جلسات ديگری برای برنامه
ريزی آن بگذارند.
راجع به زمان جلسه مجمع عمومی بعدی صحبت شد که بدليل مشکالت مکانی و وجود برنامه ديگری در يکشنبه  13ام،
جلسه مجمع عمومی برای تاريخ يکشنبه  20ام آوريل تصويب شد .مکان مجمع عمومی ھمچنان به جلسه بعدی برای
تحقيق بيشتر موکول شد .آقای کرمانی مسئوليت بررسی مجدد کلوپ ويورلی ھايتز به عھده گرفتند و خانمھا شوشتری و
مظلومی ھم مسئول بررسی دو مکان ديگر شدند.
آقای دوست شناس مطرح کردند که به دو جلسه ديگر برای مجمع عمومی احتياج است که بعد از آن مردم  4ھفته برنامه
کردن خود را داشته باشند .پس از آن به فاصله  3ھفته انتخابات برگزار خواھد
گردھمآيی و بعد از آن  -فرصت کانديدا
ِ
شد.
برای ترجمه آيين نامه آقای کامروز داوطلب شدند که تھيه ترجمه اوليه آنرا به عھده بگيرند و آنرا تدريجا ازطريق ايميل با
اعضا درميان بگذارند و در نھايت تا قبل از انتخابات جلسات ديگری ھم برقرار شود که ترجمه ھا بررسی و تاييد شوند.
ساعت  6:00بحث راجع به بقيه مفاد آيين نامه از سرگرفته شد.

شرايط نمايندگی اعضای ھيئت مديره انجمن دوباره بررسی شد و تصويب گرديد که شرط "عدم ورشکستگی مالی" نيز به
آن اضافه گردد:
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ :
عضويت در انجمن برای حداقل يک سال )بجز اولين انتخابات ھيئت مديره) ،تابعيت کانادا و اقامت در منيتوبا ،عدم سوء
پيشينه و عدم ورشکستگی مالی درکانادا ،تسلط بر ھر دو زبان فارسی انگيسی ،داشتن سنّ باالی  18سال ،نداشتن نسبت
سببی و نسبی با ديگر اعضای ھيئت مديره )اگر دو فرد فاميل ھر دو انتخاب شدند نفر با رای کمتر بايد به نفع ديگری
کنار رود .اگر رای مساوی بود با رای اعضای ديگر ھيئت مديره يک نفر از آن دو انتخاب خواھد شد).
شرح وظايف اعضای ھيئت مديره دوباره بررسی گرديد وبه شکل زير بازنويسی شد:
حضور در جلسات ھيئت مديره الزامی می باشد .ھيئت مديره موظف به بررسی دليل عدم حضور عضوی که بيش از 3
جلسه غيبت دارد ،می باشد و در صورت لزوم توانايی عزل عضو مورد بحث را دارد.
رﺋﻴﺲ :برگزاری و اداره جلسات ماھيانه و ساليانه ،امضای مدارک رسمی ،تھيه گزارش رسمی ،برگزاری و اداره
انتخابات در چھارچوب اساسنامه انجمن ،سخنگويی رسمی انجمن
ﻣﻌﺎون :درغياب رئيس کليه مسئوليتھا و اختيارات او را به عھده خواھد داشت به اضافه مسئوليتھای ديگری که بطور
داخلی تصويب خواھد شد.
ﺧﺰاﻧﻪ دار :مسئول امور مالی انجمن
ﻣﻨﺸﯽ :مسئول نگھداری و تھيه گزارشات جلسات و اسناد رسمی انجمن
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻴﻀﺎح اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ :
در صورت عدم رعايت مفاد و قوانين اساسنامه ،تخلفات مالی،سوء استفاده از امکانات انجمن برای مقاصد شخصی و در
صورت اثبات جرائم قانونی
ﺣﻖ اﻣﻀﺎء :رئيس ،معاون )فقط در غياب رئيس( و خزانه دار حق امضاء دارند.
ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﻳﺖ:
عدم پرداخت حق عضويت ،عدم رعايت مفاد و قوانين اساسنامه و ايجاد اختالل در فعاليتھا و جلسات انجمن
شرايط عضويت انجمن نيز دوباره بررسی و به صورت زير اصالح گرديد:
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ:
داشتن ھويت ايرانی )متولد شده ايران يا داشتن يک والد ايرانی و يا ھمسرايرانی( ،اقامت در منيتوبا و داشتن سنّ باالی
 18سال .کليه افراد واجد شرايط می توانند با پرکردن فرم درخواست و پرداخت حق عضويت به عضويت انجمن درآيند.
شرايط لغو عضويت در فرم درخواست درج
می گردد.
ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ :نفری  20دالر )غير قابل برگشت( در سال.

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮ ق اﻟﻌﺎدﻩ:
ھيئت مديره موظف به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرايط زير می باشد :در صورت درخواست ھيئت مديره،
در صورت درخواست کتبی بيش از  ٪ 50اعضای انجمن به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و در صورت نياز به
جايگزينی اعضای ھيئت مديره با انتخابات مجدد.
مفاد زير به جلسه بعد موکول شد.
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس
ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ
جلسه بعدی برای يکشنبه ھفته آينده  13آوريل ساعت  7:00در ھمين مکان تعيين گرديد.
جلسه در ساعت  8:10غروب تمام شد.

ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎزدهﻢ
صورت جلسه يازدھم 13 ،آوريل  ، 2008در مرکز ناشنوايان وينيپگ
جلسه ساعت  7:35عصر با شرکت ھمه اعضا به استثنای آقايان کامروز و جاليری شروع شد.
دستور جلسه امروز و صورت جلسه قبلی به تاييد ھمه اعضای حاضر رسيد.
راجع به جلسه مجمع عمومی صحبت شد .مکان به احتمال قوی مرکز کاميونيتی فورت گری است ولی بايد دوباره تاييد
شود
زمان جلسه مجمع عمومی :يکشنبه  20آوريل ساعت  5تا  8عصر .
اطالعيه مجمع عمومی در وبسايت درج خواھد شد و از طريق ايميل به افرادی که ايميل آدرس خود را در اختيار ھيئت
انتقالی قرار داد ه اند ،اطالع داده خواھد شد.
دستور جلسه مجمع عمومی مشابه جلسه قبلی خواھد بود .وظايف اعضا نيز مانند قبل خواھد بود که وظيفه پاسخگويی به
سئواالت مردم را خواھند داشت
ساعت  8:20بررسی باقی مفاد آيين نامه ادامه يافت.
ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻣﺎﻟﯽ:
بازرس مالی برای يک دوره حداکثر  5ساله توسط ھيئت مديره انتخاب و در مجمع عمومی به اعضا معرفی می گردد.
بازرس مالی می بايست که حسابدار رسمی )ثبت شده( و حرفه ای در کاناداباشد .بازرس مالی جزو اعضای ھيئت مديره
نمی تواند باشد ولی عضو انجمن می تواند باشد؛ ترجيحا کسی اولويت دارد که عضو انجمن نيز نباشد .بازرس مالی با
ھيچيک از اعضای ھيئت مديره نبايد نسبت نسبی و يا سببی و يارابطه مالی -حرفه ای داشته باشد
وظايف بازرس مالی بررسی امور مالی انجمن و گزارش کتبی مالی ساليانه .سال مالی از اول ژانويه تا آخر دسامبر می
باشد
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻓﺘﺨﺎرﯼ :افراد غير ايرانی ای که به پيشبرد اھداف و فعاليتھای انجمن عالقه مندند ،می توانند با تصويب
ھيئت مديره عضو افتخاری انجمن به شمار آيند .اعضای افتخاری حق رای و انتخاب شدن ندارند و از پرداخت حق
عضويت معاف می باشند

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ :انتخابات می بايست که يکماه قبل از پايان دوره قبلی باشد .ھر دوره ھيئت مديره از
ژانويه ھر سال انتخاباتی تا آخر دسامبر دو سال بعدمی باشد .اولين انتخابات ھيئت مديره از اين قوانين مستثنا می
باشد).دوره اول کمتر از دوسال می باشد)
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت:
3تا  5نفر که کانديدای ھيئت مديره جديد نيستند ،توسط ھيئت مديره فعلی به عنوان کميته موقت برگزاری انتخابات تعيين
می گردند
يک نفر از اين جمع به عنوان رئيس کميته تعيين می شود .افراد اين کميته در آخرين مجمع عمومی قبل از انتخابات به
مردم معرفی می شود
ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ :نفری  20دالر )غير قابل برگشت و غير قابل انتقال( در سال
در باره نحوه انحالل انجمن کمی بحث شد و قرار شد که اعضا کمی بيشتر روی آن تحقيق و فکر کنند و درجلسه آينده
بحث شود
جلسه در ساعت  10:00شب به اتمام رسيد
تصويب شد که جلسه آينده ھيئت انتقالی در روز يکشنبه آينده پس از اتمام مجمع عمومی ساعت  8تا  10شب در ھمان
محل تشکيل شود

ﮔﺰارش ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  20ﺁورﻳﻞ  2008در ﮐﻠﻮپ ﻓﻮرت ﮔﺮﯼ ,وﻳﻨﻴﭙﮓ
جلسه در ساعت  5:30عصر با حضور  18نفر آغاز شد.
آقای دوست شناس دستور کار جلسه را مطرح کرده و با تاييد حضار به ثبت رسيد
ايشان گزارش جلسه قبلی را ھم مرور کردند که به تائيد حضار رسيد .
آقای دوست شناس ھمچنين به برنامه برانچ )صبحانه ,نھار( گردھم آيی به ميزبانی ھيئت انتقالی در تاريخ اول ژوئن اشاره
کردند و گفتند که بليط تھيه شده وآماده خريداری است.
پس از آن بندھای زير از آئين نامه يک به يک روی پرده به نمايش در آمده و به بحث گذاشته شد و ھر بندپس از دريافت
نظرات حضار تغيير يافته و به رای گذاشته شده و به شکل زير به اتفاق آراء و يا اکثريت آراءبه تصويب رسيد .
قسمتھای تغيير يافته از شکل اول با رنگ قرمز نشان داده شده است
وﻇﺎﻳﻒ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ :پيشبرد اھداف انجمن ,پايبندی به مفاد اساسنامه و آيئن نامه ,برقراری جلسات ھيئت مديره )حداقل 10
جلسه در سال و فاصله بين جلسات از دو ماه بيشتر نشود( ,برقراری جلسات مجمع عمومی ساليانه ,جلسات فوق العاده .
ھيئت مديره موظف است که ھر  3ماه يکبار به اعضای انجمن گزارش دھد .حضور در جلسات ھيئت مديره الزامی می
باشد .ھيئت مديره موظف به بررسی دليل عدم حضور عضوی که بيش از  3جلسه غيبت دارد ،می باشد و در صورت
لزوم توانايی عزل عضو مورد بحث را دارد
.

 18رای موافق
رﺋﻴﺲ :با ھماھنگی ساير اعضای ھيئت مديره ,رئيس موظف به انجام مفاد زير می باشد :برگزاری و اداره جلسات ماھيانه
و ساليانه ،امضای مدارک رسمی ،تھيه گزارشھای انجمن ،ايجاد کميته موقت انتخابات برای برگزاری انتخابات در
چھارچوب اساسنامه انجمن،سخنگويی رسمی انجمن  13رای موافق
ﻣﻌﺎون :درغياب رئيس کليه مسئوليتھا و اختيارات او را به عھده خواھد داشت به اضافه مسئوليتھای ديگری که بطور
داخلی تصويب خواھد شد 16 .رای موافق
ﺧﺰاﻧﻪ دار :مسئول امور مالی انجمن ,تھيه گزارش ھای مالی و امضای اسناد مالی  15رای موافق
ﻣﻨﺸﯽ :مسئول تھيه صورت جلسات و نگھداری گزار شھا و اسناد رسمی انجمن  13رای موافق
ﺣﻖ اﻣﻀﺎء :رئيس و خزانه دار حق امضاء اسناد مالی را دارند.در صورت تفويض اختيارات توسط ھر يک از رئيس و
خزانه دار ،و يا در صورت غيبت غير منتظره ھر يک از آنان با تصويب ھيئت مديره ،معاون حق امضاء خواھد داشت.
ھمه اسناد مالی نياز به حداقل دو امضاء دارند .
 15رای موافق
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻴﻀﺎح اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ :در صورت عدم رعايت مفاد و قوانين اساسنامه ،تخلفات مالی ،سوء استفاده از
امکانات انجمن برای مقاصد شخصی و در صورت اثبات جرائم قانونی عضو مذکور مورد استيضاح قرار گرفته و برای
ادامه کار نياز به رای اعتماد مجدد ازطرف ھيئت مديره دارد
 15رای موافق
شرايط نمايندگی برای ھيئت مديره :عضويت در انجمن برای حداقل يکسال )بجز اولين انتخابات ھيئت مديره) ،تابعيت
کانادا و اقامت در منيتوبا ،عدم سوء پيشينه ،تسلط بر زبان فارسی و انگليسی ،داشتن سن باالی  18سال ،نداشتن نسبت
سببی و نسبی درجه اول با ديگر اعضای ھيئت مديره( اگر دو فرد فاميل ھر دو انتخاب شدند نفر با رای کمتر بايد به نفع
ديگری کنار رود .اگر رای ھردو مساوی بود با رای اعضای ديگر ھيئت مديره يک نفر از آن دو انتخاب خواھد شد12 .
رای موافق
ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ :نفری  20دالر در سال )غير قابل برگشت و غير قابل انتقال(  18رای موافق
جلسه در ساعت  8:00عصر به اتمام رسيد و تاريخ جلسه بعدی مجمع عمومی  27آوريل در ھمين مکان اعالم گرديد

ﺟﻠﺴﻪ دوازدهﻢ
صورت جلسه دوازدھم در فورت گری کلوپ 20 ,آوريل  2008ساعت  8:45عصر
جلسه ساعت  8:45با حضور ھمه اعضا بجز آقايان جاليری و پارسا شروع شد
صورت جلسه قبل و دستور جلسه فعلی به تائيد ھمه اعضا رسيد.
توافق شد که تا جلسه آينده ھيئت انتقالی کميته برگزاری انتخابات را تعيين کند .بنابراين اعضای ھيئت تاھفته آينده می
بايست که تصميم نھايی برای نمايندگی و يا عدم نمايندگی خود برای ھيئت مديره راگرفته باشند
راجع به مفاد آئين نامه بحث ادامه يافت.

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدﯼ :يک جلسه در سال )ھفته اول نوامبر( .اگر نيازی به تشکيل مجمع عمومی زودتراز موعد آن باشد
طبق بند شماره  #مجمع عمومی فوق العاده برگزار خواھد شد.
انتخابات ھيئت مديره ھر دو سال يکبار در مجمع عمومی برگزار می شود .
بازرس مالی نيز توسط ھيئت مديره در مجمع عمومی معرفی می گردد.
مکان و دستور جلسه مجمع عمومی عادی بايد  30روز جلوتر به اطالع اعضا برسد .
جلسه مجمع عمومی با حضور بيش از  ٪ 50اعضای انجمن رسميت پيدا می کند .اگر تعداد به حدنصاب نرسد ،جلسه به
دو ھفته بعد موکول می گردد و بايد تاريخ و محل برگزاری جلسه مجددا به اطالع ھمه اعضا برسد .جلسه دوم با ھر
تعدادی از اعضای حاضر رسميت پيدا می کند.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮ ق اﻟﻌﺎدﻩ:ھيئت مديره موظف به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرايط زير می باشد:
در صورت درخواست ھيئت مديره ،در صورت درخواست کتبی بيش از  ٪ 50اعضای انجمن به برگزاری مجمع عمومی
فوق العاده ھيئت مديره با انتخابات مجدد .مکان و دستور جلسه مجمع عمومی و در صورت نياز به جايگزينی اعضای
عادی بايد يک ھفته جلوتر به اطالع اعضا برسد.
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نيز ھمانند مجمع عمومی عادی با حضور بيش از  ٪ 50اعضای انجمن رسميت پيدا می
کند .اگر تعداد به حد نصاب نرسد،جلسه به دو ھفته بعد موکول می گردد و بايد تاريخ و محل برگزاری جلسه مجددا به
اطالع ھمه اعضابرسد .
جلسه دوم با ھر تعدادی از اعضای حاضر رسميت پيدا می کند
جلسه مجمع عمومی آينده روز يکشنبه  27آوريل ساعت  5:00عصر خواھد بود و اطالعيه آن متعاقبا در وبسايت درج
خواھد شد و با ايميل نيز به افراد خبر داده خواھد شد.
جلسه بعدی ھيئت انتقالی برای روز دوشنبه  28آوريل ساعت  7:00عصر تصويب شد.
جلسه در ساعت  10:30شب به اتمام رسيد
ﮔﺰارش دهﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  27ﺁورﻳﻞ  2008در ﮐﻠﻮپ ﻓﻮرت ﮔﺮﯼ ,
صورت جلسه مجمع عمومی دھم در فورت گری کلوپ در  27آوريل  2008ساعت  5:00عصر
جلسه ساعت  5:15با حضور  28نفر شامل اعضای ھيئت انتقالی شروع شد .تعدادی از حضار ديرتر ھم آمدند و تعداد
معدودی نيز قبل از اتمام جلسه رفتند.
آقای دوست شناس دستور جلسه را خواندند و با تاييد اکثريت رسيد.ايشان سپس گزارش کوتاھی ازجلسه داخلی ھيئت
انتقالی دادند که در فاصله يک ھفته بين دو مجمع عمومی يک جلسه داخلی تشکيل شده و مفاد ديگری از آئين نامه که به
اطالع حضار خواھد رسيد ،تصويب گرديد .
ايشان ھمچنين گردھمآيی روز اول ژوئن را يادآوری کرده و اينکه مھلت اعالم نمايندگی برای ھيئت مديره  12ظھر
ھمانروز خواھد بود .يکی از حضار ،آقای فرشاد کيمرام ،سئواالتی بر اساس ھدف اصلی ھيئت انتقالی و اين انجمن داشتند
که چون سئواالت ايشان ھمگی در باره مفادی بود که قبال به تصويب حضار جلسات قبلی مجمع عمومی رسيده بود ،برای

نگرفتن وقت ديگر حضار از بحث در باره آنھا خودداری شد .آقای کيمرام سئواالت خويش را نوشته و به ھيئت انتقالی
دادند و پس از آن جلسه را ترک کردند.
سپس صورت جلسه قبل توسط آقای دوست شناس خوانده و به تائيد ھمه حضار رسيد.
ساعت  6:00بررسی مفاد جديد آئين نامه آغاز گرديد و مفاد زير پس از بحث به شکل زير به اتفاق آراء به تصويب
حضار رسيد .کلمات تغيير داده شده و يا اضافه شده با رنگ قرمز نوشته شده اند .
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻴﻀﺎح اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ :در صورت عدم رعايت مفاد و قوانين اساسنامه ،تخلفات مالی ،ھرگونه سوء
استفاده از امکانات انجمن و در صورت ارتکاب و اثبات جرائم قانونی برای ھر يک از اعضای ھيئت مديره ،عضو
مذکور مورد استيضاح قرارمی گيرد .عضو مذکور برای ادامه کار نياز به رای اعتماد بيش از  ٪ 50از طرف اعضای
حاضر در مجمع عمومی فوق العاده دارد
. ( 28رای موافق از  28نفر)
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ
داشتن ھويت ايرانی( تابعيت ايرانی،متولد شده ايران يا داشتن يک والد ايرانی و يا ھمسر ايرانی( ،اقامت در منيتوبا و
داشتن سن باالی  18سال .کليه افراد واجد شرايط می توانند با پرکردن فرم درخواست و پرداخت حق عضويت به
عضويت انجمن درآيند .شرايط لغو عضويت در فرم درخواست درج می گردد23 ) .رای موافق از  27نفر)
ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﻳﺖ
عدم پرداخت حق عضويت ،عدم رعايت مفاد و قوانين اساسنامه و ايجاد اختالل در فعاليتھا و جلسات انجمن به تشخيص
ھيئت مديره
 ( 31رای موافق از  31نفر)
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻓﺘﺨﺎرﯼ
افراد غير ايرانی که به پيشبرد اھداف و فعاليتھای انجمن عالق ھمندند ،می توانند با تصويب ھيئت مديره عضو افتخاری
انجمن به شمار آيند .اعضای افتخاری حق رای و انتخاب شدن ندارند و از پرداخت حق عضويت معاف می باشند31 ) .
رای موافق از  31نفر)
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدﯼ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ

يک جلسه در سال( ھفته اول ماه مه ).انتخابات ھيئت مديره( ھر دو سال يکبار( در مجمع عمومی عادی برگزار می شود.
بازرس مالی نيز توسط ھيئت مديره در مجمع عمومی عادی معرفی می گردد .مکان و دستور جلسه مجمع عمومی عادی
بايد  30روز جلوتر به اطالع اعضا برسد .جلسه مجمع عمومی عادی با حضور بيش از  ٪ 50اعضای انجمن رسميت
پيدا می کند .اگر تعداد به حد نصاب نرسد ،جلسه به دو ھفته بعد موکول می گردد و بايد تاريخ و محل برگزاری جلسه
مجددا به اطالع ھمه اعضا برسد .جلسه دوم با
ھر تعدادی از اعضای حاضر رسميت پيدا می کند) .اين ماده آئين نامه با سه شکل
متفاوت -1 :مجمع عمومی ساليانه و  -2شکل حاضر و  -3حضور بيش از  ٪ 40به رای گيری گذاشته شد و شکل فوق
بااکثريت آراء بطور متوسط  21رای موافق به تصويب رسيد)
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮ ق اﻟﻌﺎدﻩ
ھيئت مديره موظف به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در شرايط زير می باشد :در صورت درخواست ھيئت مديره،
در صورت درخواست کتبی بيش از  ٪ 50اعضای انجمن به برگزاری مجمع عمومی فو قالعاده و يا در صورت نياز به
جايگزينی اعضای ھيئت مديره با انتخابات مجدد .مکان و دستور جلسه مجمع عمومی فو قالعاده بايد يک ھفته جلوتر به

اطالع اعضا برسد .جلسه مجمع عمومی با حضور بيش از  50اعضای انجمن رسميت پيدا می کند .اگر تعداد به حد
نصاب نرسد ،جلسه به دو ھفته موکول می گردد و جلسه دوم با اطالع مجدد با ھر تعدادی از اعضای حاضر رسميت پيدا
می کند 18 ) .رای موافق از  27نفر)
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
در صورت نياز به جايگزينی ھر يک از اعضای ھيئت مديره افراد جانشين بر اساس نتايج
آخرين انتخابات برگزيده خواھند شد .در صورت نياز به جايگزينی بيش از نصفِ تعدا ِد اعضا ،انتخابات مجدد برای
اعضای جديد برگزار خواھد شد . ( 18رای موافق از  28نفر)
ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ھر نوع تغييری در اساسنامه با داشتن آراء موافق بيش از دو سوم اعضای انجمن حاضر در جلسه مجمع عمومی( عادی يا
ب رسميت يافتن جلسه مجمع عمومی برای تغيير دراساسنامه حضور بيش از 50
فو قالعاده( امکان پذير می باشد .حد نصا ِ
 ٪اعضای انجمن می باشد .اطالعيه جلسه مجمع عمومی می بايست حداقل  30روز پيش از روز جلسه به آگاھی اعضا
رسيده باشد 26 ) .رای موافق از  26نفر)
ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻣﺎﻟﯽ
بازرس مالی برای يک دوره حداکثر  5ساله توسط ھيئت مديره انتخاب و در مجمع عمومی عادی به اعضا معرفی می
گردد .بازرس مالی می بايست که حسابدار رسمی )ثبت شده( و حرفه ای در کانادا باشد .بازرس مالی جزو اعضای ھيئت
مديره نمی تواند باشد ولی عضو انجمن می تواند باشد؛ ترجيحا کسی اولويت دارد که عضو انجمن نباشد .بازرس مالی
نبايد با ھيچيک از اعضای ھيئت مديره نسبت نسبی و يا سببی و يا رابطه مالی -حرفه ای داشته باشد 25 ) .رای موافق از
 25نفر)
وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎزرس ﻣﺎﻟﯽ
بررسی امور مالی انجمن و گزارش کتبی مالی ساليانه .سال مالی از اول آوريل تا آخر مارس می باشد
.
15رای موافق از  22نفر)
زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
انتخابات می بايست دو ماه قبل از پايان دوره جاری باشد( ھفته اول آوريل)ھر دوره ھيئت مديره از اول ژوئن ھر سال
انتخاباتی تا آخر ماه مه دو سال بعد می باشد
.اولين انتخابات ھيئت مديره از اين قوانين مستثنا می باشد 21 ) .رای موافق از  22نفر)
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
3تا  5نفر که کانديدای ھيئت مديره جديد نيستند ،توسط ھيئت مديره فعلی به عنوان کميته موقت برگزاری انتخابات تعيين
می گردند .يک نفر از اين جمع به عنوان رئيس کميته توسط افراد کميته تعيين می شود .افراد اين کميته در آخرين مجمع
عمومی قبل از انتخابات به اعضا معرفی می شوند 21 ) .رای موافق از  22نفر)
ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
داوطلبين نمايندگی ھيئت مديره می بايست که حداکثر تا يک ھفته قبل از انتخابات ،نزد کميته موقت برگزاری انتخابات
ثبت نام کنند .در صورت از دست دادن فرصت ثبت نام بدون ھيچ استثنايی شخص و يا اشخاص داوطلب از شرکت در
انتخابات محروم خواھند شد 21 ) .رای موافق از  22نفر)
ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ھمه اعضای منتخب ھيئت مديره می بايست تا حداکثر  14روز پس از انتخابات مدارک زير را به کميته موقت برگزاری
انتخابات ارائه دھند:
-1يک کارت مشخصات رسمی عکس دار تابعيت کانادا و يا پاسپورت کانادايی

( صادره از طرف دولت کانادا)
-2مدرک عدم سوء سابقه صادره از پليس وينيپگ
-3مدرک عدم ورشکستگی مالی جاری
عدم ارائه ھر يک از مدارک فوق به کميته برگزاری انتخابات طی مدت ذکر شده باعث لغو فوری عضويت فرد مذکور از
ھيئت مديره م يگردد .برای جايگزينی عضو مذکور از نفر بعدی داوطلبان عضو ھيئت مديره با باالترين رأی کسب شده،
دعوت خواھد شد که در صورت ارائه مدارک فوق در طی دو ھفته به عضويت ھيئت مديره درآيد 20 ) .رای موافق از
 22نفر)
ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻨﻴﺘﻮﺑﺎ
21رای موافق از  22نفر( ( حداکثر تا ساعت  12ظھر روز اول ژوئن 2008
تاريخ اولين انتخابات يکشنبه  8ژوئن  . 2008ساعت و محل انتخابات متعاقبا اعالم خواھد گرديد 21 ) .رای موافق از
 22نفر)
کميته برگزاری اولين انتخابات توسط اعضای ھيئت انتقالی از ميان اعضايی انتخاب خواھد شد که خود داوطلب نمايندگی
ھيئت مديره نيستند .نام اعضای کميته برگزاری انتخابات حداکثر تا  4می اعالم خواھد شد.
جلسه ساعت  8:30عصر به اتمام رسيد

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻴﺰدهﻢ )ﺁﺧﺮﻳﻦ(  28ﺁورﻳﻞ  2008ﺳﺎﻋﺖ  7:20ﻋﺼﺮ
جلسه ساعت  7:20با حضور ھمه اعضا شروع شد.
آقای دوست شناس با قدرشناسی از ھمه اعضای ھيئت انتقالی بحث کوتاھی را در باره جلسه مجمع عمومی ديروز شروع
کردند .
خانم شوشتری پيشنھاد خود را برای منظم کردن مفاد آئين نامه ارائه دادند.
ساير اعضا راجع به بجث ھای مطرح در جلسه مجمع عمومی نظرات خود را بيان نمودند.
صورت جلسه قبلی و دستور جلسه فعلی به تائيد ھمه اعضا رسيد .
راجع به اينکه آيا ماده جديدی برای ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ به آئين نامه اضافه شود ،بحث شد .پيشنھاد شد که بند ﻣﺸﺎور
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ھمينطور بندی راجع به ﻧﺤﻮﻩ درﺁﻣﺪ و ﺧﺮﺟﻬﺎﯼ اﻧﺠﻤﻦ و بند ديگری نيز برای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ نيز
اضافه گردند.
از آنجاييکه اعضا در مورد اضافه کردن يا نکردن مفاد فوق پس از بحث فراوان ھمچنا اختالف نظر داشتند برای اضافه
کردن و يا نکردن ھريک از مفاد فوق رای گيری شد.
اضافه کردن مشاور حقوقی  1رای موافق از  7نفر
اضافه کردن انحالل انجمن  3رای موافق –  4رای مخالف – رئيس جلسه رای ندادند
اضافه کردن کميته ھای مختلف 1رای موافق –  5رای مخالف – رئيس جلسه رای ندادند

اضافه کردن مسائل امور مالی در باب نحوه درآمد انجمن )  3رای موافق –  3رای مخالف – با رای رئيس جلسه اين
ماده نيز رای نياورد)
راجع به اينکه آيا جلسه مجمع عمومی ديگری در  4می الزم ھست برای ارائه اساسنامه و آئين نامه و معرفی کميته
انتخابات و يا خير بحث شد .آنھم به رای گيری گذاشته شد و تصويب شد که نيازی به جلسه مجدد مجمع عمومی نيست.
)  5رای موافق 2 -رای مخالف)
پيشنھاد شد که اساسنامه و آئيننامه که روی وبساست قبال ھم منتشر شده است ،چاپ شود و در روزگردھمآيی برانچ روز
اول ژوئن به مردم داده شود .ولی از طرف يکی از اعضا اين پيشنھاد مورد سئوال و مخالفت قرار گرفت و روی پی
آمدھای آن بحث شد که شايد پخش اساسنامه از طرف ھئيت در روزگردھمآيی ممکن است به عنوان تبليغ برای نمايندگی
تصميم در اين
آن اعضايی تلقی شود که از اين جمع خود را داوطلب نمايندگی کرده اند .برای ختم بحث تصويب شد که
ِ
زمينه به کميته انتخابات واگذار شود.
به اتفاق آراء تصويب شد که نام ھای که آقای دوست شناس خطاب به ھموطنان نوشته اند و قبال توسط ايميل به رويت
ھيئت انتقالی رسيده است ،ھم در وبسايت منتشر گردد و ھم به ايرانيان در ليست ايميل شود.
از اعضا پرسيده شد که چه کسانی روی نمايندگی ھيئت مديره آينده فکر می کنند و چه کسانی مطمئن ھستند که نماينده
نخواھند شد و در عوض داوطلب کميته انتخابات ھستند.
از اعضا خانم شوشتری و آقای دوست شناس خود را نماينده عضويت در ھيئت مديره خواھند کرد و آقايان کرمانی و
کامروز و خانمھا مظلومی و امينيان به عنوان اعضای کميته برگزاری انتخابات برگزيده شدند.
راجع به محل انتخابات بحث شد و پيشنھاداتی ھم شد و قرار شد که اعضای کميته انتخابات محل رابزودی اعالم کنند.
آخرين جلسه ھيئت انتقالی ساعت  10:15به اتمام رسيد.

