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 پــیشنهاد اضـافـه کـردن بـند «ث» بـه مـاده ۲ اسـاسـنامـه و
 اضـافـه کـردن بـند « ت » بـه مـاده ۷ اسـاسـنامـه.

 در اساسنامه فعلی، ماده ۲،  چنین آمده است:

ماده ۲ - اهداف
الف : نگهداری و گسترش فرهنگ ایرانی و دستآوردهای تاریخی و مردمی آن

ب : برگزاری اجتماعات فرهنگی به منظور حمایت از آزادی بیان و فضای سالم برای تبادل نظر
پ : تقویت فضای تفاهم و همبستگی میان ایرانیان

پیشنهاد میشود بند « ث » بصورت زیر به ماده ۲ اضافه شود.

 ث : خرید یک مکان فیزیکی برای کانون. بعد از رسیدن به این هدف، بند « ث » در اساسنامه
بصورت زیر تغییر خواهد نمود:

ث : حفظ مکان فیزیکی کانون

در اساسنامه فعلی، ماده ۷، چنین آمده است:

ماده ۷ - وظایف مجمع عمومی

الف - بررسی گزارش فعالیت های اعضای هیئت مدیره و رآی گیری بمنظور رد و یا تأئید آنان
ب - تعیین خط مشی کانون برای دوره جدید

پ- اصالح و تغییرات اساسنامه
ث - انتخاب اعضای هیئت مدیره

برای رأی در مجمع عمومی میاندوره ای پیشنهاد اضافه کردن ۲ بند به اساسنامه !1



پیشنهاد میشود بند « ت » و بند «ج » بصورت زیر به ماده ۷ اضافه شود:
 

ت : انتخاب ۵ عضو برای کمیته (تهیه مکان فیزیکی) 
ج : بررسی گزارش فعالیت های اعضای کمیته ( تهیه مکان فیزیکی ) و در صورت الزم، انتخاب 

اعضای جدید برای کمیته تهیه مکان فیزیکی

۲ تبصره زیر هم باید زیر ماده ۷ نوشته شود.

 تبصره ۱ : ایجاد یک حساب پس انداز بانکی ویژه بمنظور پس انداز برای پیش پرداخت مکان
فیزیکی کانون که بهیچوجه از این حساب پول برای منظورهای دیگر بیرون کشیده نشود.

 تبصره ۲ : کمیته تهیه مکان فیزیکی از طریق دریافت درآمدهای اهدائی، و مدل اقتصاد نوردیک،
 مقدار پس انداز حساب بانکی ویژه تهیه مکان فیزیکی را افزایش میدهند.

 
 برای آگاهی در مورد اقتصاد نوردیک و جزئیات آن به سخنرانی اخیر دکتر محمد اقتداری تحت

عنوان   “اقتصاد رفاه ملی” طرح نوینی برای نوع اقتصاد ایران آینده، گوش فرا دهید.

 قبل از ارائه این پیشنهاد به مجمع عمومی میاندوره ای، میتوانیم از آقای دکتر محمد اقتداری
 خواهش کنیم در صورت امکان این پیشنهاد را بصورت بهتری که بیشتر جنبه قانونی داشته

  باشند تصحیح نمایند.
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