بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامۀ کانون فرهنگی نور مونترآل
فصل اول :معرفی
مادۀ « .۱کانون فرهنگی نور» مؤسسسسسسهای ایرانیاسسسیمیغ ریراناعا ی ع ا المنععه اسسسک که ر یمینۀ امور فرهنگیغ مذهبیغ
آمویشی ع اجاما ی فعالیک میکند ع ر این اساسنامه بهاخاصار «کانون» نامیده میشو .
مادۀ  .۲حویۀ جغرافیایی فعالیک کانون کشسور کانا ا ع فار مرکیی آن ر شس ر مونارآلغ ر ایالک کبکغ مسسارر اسسک .تغییر نا ع
حویۀ جغرافیسایی کسانونغ بسهنحوی کسه بسا یمینسۀ فعسالیسکهسای آن همخوانی اشسسساسه بساشسسسدغ بسا پیشسسسن سا هیئسکامنسا ع موافرسک
عسو ا ضای مجمع مومی میسر اسک.
فصل دوم :اهداف و سیاستها
مادۀ  .۳مشرعح اهداف کانون ای این قرار اسک:
 .۱یمینهسایی ارتباط ایرانیتباران با همدیگر ع ترویک همبساگی بین آنان؛
 .۲تس یل سایگاری ع تطابق م اجران ایرانیتبار با جامعۀ مییبان؛
 .۳آمویش ع ترعیج یبان ع ا بیات فارسیغ فرهنگ ع هنرغ ع معرفی تمدن ایرانی؛
 .۴آمویش ع ترعیج باعرهاغ اریشهاغ مبانی فرهنگ ع لو اسیمی؛
 .۵کمک ر احراق حروق ع رفع مشکیت ایرانیتباران؛
 .۶ترویک ررعر ملی ع رعحیۀ می ن عسای؛
 .۷ارائۀ خدمات ع انجا فعالیکهای ا المنععه؛
 .۸بسارسایی برای ایجا ع تس یل ر رشد تشکییت اجاما ی ع اقاصا ی ع فرهنگی ایرانیتباران ع حمایک ای آنها؛
 .۹فراهمکر ن یمینۀ مشارکک گسار ه ع مؤثر بانوان ع جوانان ر ا ارۀ کانون ع اجرای فعالیکهای آن.
ما ۀ  .۴هرگونه سسیاسسکگذاریغ تصسمیمگیری ع اقدا ر ج ک اهداف کانونغ بههیچعجهغ نباید ر تضسا با این سسه معیار باشسد.۱ :
تعالیم اسسسی ع مذهش شسسیعۀ جععری عای هامامی که بر اسسساا اجا ا مراجع مع م ترلید تبیین میشسسو ؛  .۲فرهنگ ع
منافع ملی ایرانیان؛  .۳قوانین ایالای ع فدرال کانا ا.
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مادۀ  .۵برنامهریییها ع فعالیکهای کانون باید بهصسسورتی باشسسد که توسسسعۀ کانون بهطور منسسسجمغ هماهنگ ع ماواینغ ر همۀ
یمینههای مندرج ر اهداف کانون (ما ۀ  )۳ع ماناسش با امکانات موجو غ محرق شو .
مادۀ  .۶فعالیکهای اقاصسسا ی منحصسسرا بهمن ور تأمین بو جۀ مور نیای کانون انجا میگیرند ع نباید با اهداف کانون ر تعارض
باشد یا شئونات آن را تحک تاثیر خو قرار هد.
تبصسرۀ  .۱مجمو ۀ بخشهای کانونغ با مسسئولیک هیئکامناغ باید بهترتیبی مل کند که ر شسرای

ا ی مییان تع دات

مسالی کسانون ر پسایسان هر سسسسال مسالی ای  ۶۵رصسسسد اریش اموال ع اراییهسای آن تجساعی نکنسد؛ مگر بسا تصسسسویسش
عسسسو ا ضسسای مجمع مومی ا ی یا فوقالعا ه .تع دات مالی انجا شسسده توسسس هیئکمؤسسس
تأسسی

ر بدع

کانون تا یمان رفع آنغ ای شسمول این ما ه خارج اسسک ع قبول هرگونه تع د مالی جدید موکول به تسسویۀ

تع دات مذکور مایا بر حدنصاب مررر خواهد بو .
تبصسرۀ  .۲قبول تع دات مالی جدید مایا بر حدنصساب مررر ر تبصسرۀ  ۱ما ۀ ۶غ ر مواقع اضسطراری ع ر صسورتی که کل
این تع سدات بیشسسسار ای  ۱۰رصسسسد اریش اموال ع اراییهسای کسانون نشسسسو غ بسا تسأییسد همیمسان هیئسکامنسا ع
هیئکمدیرۀ کانون امکانپذیر اسک.
مادۀ  .۷برنامهرییی ع اجرای فعالیکهای مشسار با سسایر مراکی باید بهنحوی صسورت گیر که اسساریل کانون ع تحرق اهداف آن
خدشه ار نشو .
فصل سوم :ارکان کانون
ارکان کانون بارت اسسک ای :ا ضسای رسسمیغ هیئکامناغ هیئکمدیرهغ بایراغ مجمع مومی ( ا ی ع فوقالعا ه) .سساخاارغ شسرح
عظایف ع اخایارات هریک ای ارکان کانونغ ر موا این فصل مندرج اسک:
 .۱.۳عضو
مادۀ  .۸ا ضای کانون ع نوعاند:
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 .۱ضسسو ا ی :فر ی اسسسک که با خواسسسک خو غ ر برنامههای مومی کانون شسسرکک میکند یا ر رسسسانههای
ارتباطی کانون ضسسسو اسسسسک (یا هر ع) .این فر فاقد حق رأی ر مجمع مومی اسسسسک ع حق ضسسسویک پر اخک
نمیکند.
 .۲ضسو رسسمی :فر ی اسسک که عاجد مجمو های ای شسرای ع صسیحیکهاسسک ع ر مجمع مومی ای حق رأی برخور ار
اسک.
مادۀ  .۹پذیرش تراضای ضویک رسمی افرا غ ر صورت نرضنشدن شرعط ییرغ با هیئکمدیره اسک:
 .۱آشنایی به یبان فارسی.
 .۲پذیرش معا اساسنامۀ کانون؛
 .۳ارابو ن حداقل هیجده سال سن؛
 .۴پر اخک کامل حق ضویک.
تبصسرۀ  :۱قبول ضسویک رسسمی برای شسرکک ر نخسساین مجمع مومی کانونغ با تشسخی

هیئکامناغ ای شسمول شسرای

ما ۀ  ۹بهاساثنای بند ع غ خارج اسک.
 .۲.۳هیئتامنا
مادۀ  .۱۰هیئکامنا مسسسئول سسسیاسسسکگذاری ع تعیین خ مشسسی کینغ برنامهرییی ع تصسسمیمگیریهای راهبر ی کانون اسسسک.
همچنین ر جسایگساه اتساق فکر ع نوآعری ر کسانون مسل میکنسد ع تن یم رعاب اسسسساسسسسی کسانونغ حسسسسن اجرای معسا
اسسساسسسنامه ع تن یم رعند کین اجرایی کانون را نیی بر ده ار  .ا مال این نرش با ب رهگیری ای معا رخواسسسکها ع
گیارشهای رسیده ای ا ضای هیئکامناغ هیئکمدیرهغ بایرا ع ا ضای رسمی کانون صورت میگیر .
مادۀ  .۱۱هیئکمؤسس

کانون بارت اسسک ای سسه نعر بنیانگذاران آن بهنا های جوا رهشسیریغ حسسین ماهوش محمدی ع سسید

سعید هاشمیغ به شرح مندرج ر گواهی تأسی غ صا رشده ای ا ارۀ ثبک شرککهای ایالک کبک.
تبصسرۀ  .۱با توجه به اسساععای آقای حسسین ماهوش محمدی ای ضسویک هیئکمؤسس غ آقای محمداسسما یل منصسور با
رأی موافق اکثریک ا ضای کمیاۀ مناخش هیئکمؤس غ جایگیین نا بر ه شد.
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تبصسسرۀ  .۲تصسسمیمگیری ر قبال اجارۀ بلندمدتغ فرعش یا عاگذاری تما یا قسسسمای ای سسساخامانغ اموال ع اراییهای
کین کانونغ منحصسسرا بر دۀ ا ضسسای هیئکمؤسس
آن مداخله کند .تصسمیمهای ا ضسای هیئکمؤسس

اسسسک ع هیچ یک ای ارکان کانون نمیتواند ر انجا
ر این خصسو

باید با م لک عماههغ به هیئکامنای

عقک ا ی شسسسو  .تصسسسمیمگیری برای اجارهغ فرعش یا عاگذاری سسسسایر اموال ع اراییهای کانون بر سدۀ
هیئکامناسک.
مادۀ  .۱۲هیئکامنا ماشسکل اسسک ای حداکثر هشسک نعر ضسوغ شسامل سسه نعر ا ضسای هیئکمؤسس غ چ ار نعر ا ضسای اصسلی
مناخسش ر مجمع مومی ع رئی

هیئسکمسدیره .همچنین تعسدا ع نعر ضسسسو لیالبسدلغ بسهاناخساب مجمع مومیغ

برای جایگیینی ا ضای اصلی برگییده میشوند .ا ضای اناخابی هیئکامنا برای عرهای عساله اناخاب میشوند.
تبصسرۀ  .۱باتوجه به تعویض اخایارات خا

توسس مراجع مع م ترلید به ا ضسای هیئکمؤسس

ع اخیقی ای آنان توس س برخی ای پشسسایبانان مالی کانونغ ا ضسسای هیئکمؤس س

ع نیی اخذ تع د شسر ی
یا نمایندگان تا االخایار

آنانغ ضو ثابک (ریراناخابی) هیئکامنای کانون خواهند بو .
تبصسرۀ  .۲تغییر ا ضسای هیئکمؤسس

ر صسورت فوتغ اسساععاغ ریبک یا ایکارافاا گی ائمی یا موقک هریک ای آنان یا

بنابر تراضسسای هر ع سسسال یکبار اکثریک عسسسو ا ضسسای هیئکامنا صسسورت میگیر  .ضسسو جایگیین
هیئکمؤسس غ ا م ای ائمی یا موقکغ با اتعاق آرای ا ضسسای هیئکمؤسس غ حداکثر ظرف مدت یک ماه
تعیین میشو ع به تأیید هیئکامنا میرسد.
تبصسرۀ  .۳هیئکامناغ هر ع سسال یکبارغ ا امۀ ضسویک یکی ای ا ضسای هیئکمؤسس
صورت تشخی

ضرعرت تغییر نا بر هغ تراضای مذکور ای هیئکمؤس

(بهترتیش) را بررسسی میکند ع ر
به مل خواهد آمد.

تبصسرۀ  .۴ا ضسای لیالبدل باید بهطور مرتش ر جلسسات هیئکامنا حضسور یابند .ر صسورت ریبک ا ضسای اصسلی یا
تسسساعی آرای موافق ع مخالف ر رأیگیریغ یکی ای ا ضسسای لیالبدل حاضسسر ر جلسسسهغ به قید قر هغ
ارای حق رأی خواهد بو  .ر صورت فوتغ اساععاغ ریبک یا ایکارافاا گی ائمی یا موقک ا ضای اناخابی
مجمعغ ا ضسسای لیالبدل بهترتیش فیعنی رأی اناخابیشسسان ر مجمعغ به ض سویک هیئکامنا رخواهند
آمد.
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تبصسسرۀ  .۵ر صسسورت اسسسراط صسسیحیکهای مور نیای برای ا ضسسای اناخابیغ سسسایر ا ضسسای هیئکامنا میتوانند با
حدنصساب عسسو غ ضسو مذکور را بهصسورت موقک برکنار کنند .بایگشسک به کار ضسو برکنارشسدهغ مشسرعط به
اخذ رأی موافق اکثریک ا ضای مجمع مومی اسک.
تبصسرۀ  .۶موافرک با اسساععای ا ضسای اناخابی هیئکامناغ پیش ای خاتمۀ عرۀ تصسدی آنانغ موکول به موافرک حداقل
عسو سایر ا ضای هیئکامنا یا موافرک اکثریک مجمع مومی اسک.
مادۀ  .۱۳نامی های ضسویک ر هیئکامنا باید مسسلمان شسیعۀ عای هامامیغ ارای حداقل سسه سسال ضسویک رسسمی ر کانونغ
آشسنا به یکی ای یبانهای انگلیسسی یا فرانسسویغ اقامک معابر کانا ا ع مشس ور به حسسن سسابره باشسند .هیئکامنا آییننامۀ
جیئیات نحوۀ تشسخی

صسیحیک نامی های ضسویک ر این هیئک را تصسویش میکند .احرای شسرعط فوق الی نیسسک؛

بلکه اثبات فردان آنها برای سسسلش صسسیحیک کاندیدا الی اسسسک .تشسسخی

صسسیحیکنداشسسان آنانغ ر عرۀ اعلغ با

هیئکامناسک.
تبصرۀ  :۱حداقل مدت ضویک رسمی نامی های فوق ر شش سال اعلیۀ فعالیک کانونغ یک سال اسک.
مادۀ  .۱۴عظایف هیئکامنا به قرار ییر اسک:
 .۱ثبک کانون ر مراجع رسمی ایالای ع فدرال کانا ا؛
 .۲برنامهرییی ع تعیین خ مشی ع سیاسکهای کین کانون؛
 .۳تعسیر معا اساسنامه ع تشخی

تطابق فعالیکهای کانون با آن؛

 .۴ت یه ع تصویش آییننامۀ برگیاری ع ا ارۀ مجمع مومی؛
 .۵وت برای برگیاری مجمع مومی ا ی ع فوقالعا ه؛
 .۶ت یه ع تصویش آییننامۀ برگیاری اناخابات ا ضای هیئکامنا ع هیئکمدیره ع بایرا؛
 .۷معارفه ع تو یع رئی

ع ا ضای هیئکمدیره ع بایرا؛

 .۸تأیید آییننامۀ ا ارۀ جلسات ر هیئکمدیره؛
 .۹اناخابغ اسایضاح ع یل رئی

هیئکمدیره؛
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 .۱۰رأی ا اما به ا ضای هیئکمدیرهغ ن ارت بر ملکر غ اسایضاح ع سلش ا اما ای آنان؛
 .۱۱تدعین آییننامۀ بایرسی؛
 .۱۲ت یه ع تصویش آییننامۀ ا ارۀ جلسات ع تصمیمگیری هیئکامنا؛
 .۱۳ت یه ع تصویش آییننامۀ معامیت ع تع دات مالی ع اخذ کمکهای اهدایی؛
 .۱۴ت یه ع تصویش آییننامۀ ضویک ر کانون ع تأیید مییان حق ضویک پیشن ا ی هیئکمدیره؛
 .۱۵تعیین مدیر تسویهغ ر صورت تصمیم بر انحیل کانون؛
 .۱۶ارائۀ صسورتهای مالی تأییدشسدۀ سسالیانهغ گیارش فعالیکهای کانون ع گیارش انجا تکالیف عاگذارشسده به مجمع
مومی ا ی ع فوقالعا ه.
مادۀ  .۱۵ر صسسورت رخواسسسک تعدا حداقل بیسسسک نعر ای ا ضسسای رسسسمی کانون ای مجمع مومیغ برای تجدیدن ر ر تعسسسیر
هیئکامنا ای معا اسساسسنامهغ آن مجمع میتواند بررسسی موضسوع را به هیئای عاگذار کندغ ماشسکل ای ع ضسو هیئکامناغ
بایرا ع ع تن ای ا ضسای کانون با حداقل سسه سسال سسابرۀ ضسویک رسسمی به اناخاب مجمع مومی .تعسسیر هیئک
مذکور ای معا بخش مدن ر ای اساسنامهغ ن ایی اسک ع برای همۀ ارکان کانون الی االجرا خواهد بو .
مادۀ  .۱۶هیئکامنا باید یعه بر جلسات ا ی خو غ ر هریک ای مواقع ییر جلسۀ فوقالعا ه برگیار کند:
 .۱تراضای حداقل یکسو ا ضای هیئکامنا ر خصو

موضوع عاحد؛

 .۲تراضای حداقل ه نعر یا بیسکعپنج رصد ای ا ضای رسمی کانون ر موضوع عاحد؛
 .۳تراضای هیئکمدیره؛
 .۴تراضای بایرا.
مادۀ  .۱۷تصسسمیمگیری ر جلسسسات هیئکامناغ با احرای رسسسمیک آن جلسسسات (حضسسور اکثریک) ع با رأی موافق اکثریک حاضسسران
انجا میگیر ع اتخاذ تصسسمیم عی ۀ ییرغ ر جلس سههای هیئکامناغ با رأی اکثریک عسسسو ا ضسسای آن هیئک صسسورت
میگیر :
 .۱تصمیمگیری ر بارۀ آییننامۀ اخلی هیئکامنا؛
 .۲تأیید آییننامۀ معامیت ع تع دات مالی ع اخذ کمکهای اهدایی کانون؛
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 .۳تأیید آییننامۀ ضویک ر کانون؛
 .۴تأیید آییننامۀ تشخی

صیحیک نامی های ضویک ر هیئکامنا؛

 .۵تعسیر معا اساسنامه؛
 .۶پیشن ا ع تأیید تغییر اساسنامه؛
 .۷تصمیمگیری برای انحیل کانون؛
 .۸تراضای تغییر ضو هیئکمؤس

ع تأیید ضو جدید آن هیئک.

مادۀ  .۱۸بین ا ضسای هیئکامنا تواین اطی اتی برقرار خواهد بو ع سسط سسارسسی همۀ ا ضسای هیئکامنا به همۀ اطی ات
کانون یکسسان اسسک .همچنینغ بنا به پیشفرض ع ر ج ک شسعافیک حداکثریغ تمامی اسسنا ع تصسمیمهای هیئکامنا
ای جمله صسسورتجلسسساتغ بهجی ر موار خا غ قابلیک اناشسسار مومی ارند .ر موار خا غ ضسسرعرت محرمانهماندن
موضوع باید به تأیید حداقل عسو ا ضای هیئکامنا برسد.
 .۳.۳هیئتمدیره
مادۀ  .۱۹هیئکمدیره ده ار یمینهسسایی ع انجا ا ن همۀ امور اجرایی ع سسیاسسکگذاری ع نوآعری ر حویۀ اجرا ر
کانون اسسسک .تعدا ا ضسسای هیئکمدیره بر اسسساا سسساخاار تشسسکییتی کانون (مصسسوب هیئکامنا) تعیین
میشسسسو  .رئی

هیئسکمسدیره را هیئسکامنسا تعیین ع اسسسسایضسسساح ع یل میکنسد .یل ع نصسسسش ا ضسسسای

هیئکمدیره بر دۀ رئی

هیئکمدیره اسسک .شسرعع ع ا امۀ کار رئی

ع یکایک ا ضسای هیئکمدیره موکول

به اخذ ع اسامرار رأیا اما اکثریک ا ضای هیئکامنا خواهد بو .
تبصسسرۀ  .۱مسسسئولیک هریک ای ا ضسسای هیئکمدیره راغ با توجه به سسساخاار تشسسکییتی کانون ع منابع انسسسانی ع مالی
موجو غ رئی

آن هیئک ر هر عره تعیین میکند.

تبصسرۀ  :۲ضسویک ا ضسای هیئکامنا ر هیئکمدیرهغ مشسرعط به ر ایک سسایر شسرعط مندرج ر این اسساسسنامهغ بیمانع
اسک.
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تبصسسرۀ  :۳ر صسسورت تغییر ا ضسسای هیئکامناغ ا امۀ فعالیک رئی

ع ا ضسسای هیئکمدیره موکول به اخذ رأیا اما

مجد اسک.
مادۀ  .۲۰ا ضسای هیئکمدیره باید مسسلمان شسیعۀ عای هامامیغ با حداقل یک سسال ضسویک رسسمی ر کانونغ آشسنا به یکی ای
یبانهای انگلیسسسی یا فرانسسسویغ اقامک معابر کانا ا ع فاقد اشسسا ار به سسسواسسسابره باشسسند .هیئکامنا آییننامۀ جیئیات
نحوۀ تشخی صیحیک نامی های ضویک ر این هیئک را تصویش میکند.
مادۀ  .۲۱عظایف هیئکمدیره به شرح ییر اسک:
 .۱برنامهرییی اجرایی ع اجرای طرحهاغ مطابق اساسنامه ع خ مشی مصوب هیئکامنا؛
 .۲ت یه ع تصویش آییننامههای اخلی کانونغ بهجی موار ی که ر صیحیک مجمع مومی یا هیئکامناسک؛
 .۳ت یه ع تخصی

بو جۀ سالیانه ع منابع مالی مور نیای برنامه ها با تأیید هیات امنا؛

 .۴ت یه صورتهای مالی سالیانه ع گیارش فعالیکها به بایرا ع هیئک امنا؛
 .۵ت یه ع ارائۀ اسنا ع اطی ات مور نیای با رخواسک هیئکامنا ع بایرا؛
 .۶تعیین مییان حق ضویک ع بررسی تراضای ضویکغ تعلیق ع لغو ضویک ا ضا؛
 .۷گیارش همۀ معامیت ا ضای هیئکامنا ع هیئکمدیره ع بایرا با کانونغ به هیئک امنا ع بایرا.
مادۀ  .۲۲رئی

هیئکمدیرۀ کانون ای میان ا ضسسای رسسسمیغ با حداقل ع سسسال ض سویک رسسسمی ر کانونغ با اناخاب هیئکامنا

برگییده میشسو  .اع حائی باالترین مرا اجرایی ر کانون اسسک  .تأیید همۀ اسسنا ع هیینههای کانون ع امضسای مکاتبات
ا اری منحصسرا به ده اعسسک .یل ع نصسش ع اخذ رأیا اما برای ا ضسای هیئکمدیره ع ایجا هماهنگی بین آنان ع
سسسسایر مسسسسئوالن اجراییغ مشسسسارکک ر جلسسسسههای هیئکامنا ع پیگیری ع اجرای تصسسسمیمهای آن هیئکغ تشسسسکیل
جلسههای هیئکمدیره ع ن ارت بر حسن انجا امور جاری اجرایی کانون ای اهم عظایف عی بهشمار میرع .
تبصرۀ  :۱اسنا تع دآعر مالی با امضای همیمان رئی

هیئکمدیره ع مسئول ا اریمالی معابر خواهد بو .

مادۀ  .۲۳نحوۀ تشسسکیل ع ا ارۀ جلسسسات هیئکمدیره ع چگونگی اتخاذ تصسسمیم ر آنغ بر اسسساا آییننامۀ پیشسسن ا ی اسسسک که
توس آن هیئک ت یه ع به تأیید هیئکامنا برسد.
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مادۀ  .۲۴ای بین افرا پیشسسن ا ی برای هیئکمدیرهغ اگر کسسسی رأیا اما نیاعر غ رئی

هیئکمدیره میتواند حداکثر برای مدت

ع ماهغ فر ی را برای جایگیینی نا بر ه بگمار .
 .۴.۳بازرس
مادۀ  .۲۵مجمع مومی باید ای میان اشسسخا

حریری ع حروقی عاجد صسسیحیک ع آشسسنا به امور مالی ع حروقیغ ع نعر را برای

مدت ع سسالغ بهترتیش به نوان بایرا اصسلی ع بایرا لیالبدل تعیین کند .تجدید اناخاب بایرا حداکثر بهمدت ع
عرۀ ماوالی ممکن اسسسک .تغییر بایرسسسانغ با تصسسویش مجمع مومیغ قبل ای پایان عرۀ تصسسدی آنان بیمانع اسسسک .ر
صسورت اسساععاغ فوت یا ایکارافاا گی بایرا اصسلیغ بایرا لیالبدل بیفاصسله شسرعع به کار میکند؛ بهطوریکه کانون
ر هیچ عرۀ یمانی بدعن بایرا نباشد .جایگیینی بایرا باید بیفاصله به اطیع ا ضای رسمی کانون برسد.
تبصرۀ  :۱ا ضای هیئکامنا ع هیئکمدیرهغ ر عران تصدی مسئولیکغ نمیتوانند به نوان بایرا اناخاب شوند.
مادۀ  .۲۶عظایف بایرا به شرح ییر اسک:
 .۱ن ارت بر حسسسن اجرای اسسساسسسنامه ع تطابق مصسسوبات ع برنامهها ع ملکر جاری ارکان کانون با آنغ با رن رگرفان
ارتباطات سایمانی؛
 .۲رسیدگی به صورتهای مالی ت یهشده توس هیئکمدیرهغ برای طرح ر مجمع مومی ع اظ ار ن ر ربارۀ آن؛
 .۳رسیدگی به معامیت ا ضای هیئکامنا ع هیئکمدیره با کانون ع گیارش آن به مجمع مومی؛
 .۴انجا مأموریکهای عاگذارشده توس مجمع مومی ع ت یۀ گیارش آنها؛
 .۵ت یه گیارش با رخواسک هیئکامنا؛
 .۶رسسسیدگی به شسسکایک ا ضسسا ع ت یۀ گیارش ای ناایج بررسسسی خو به مجمع مومیغ رصسسورتیکه تعدا شسساکیان ر
موضوع عاحد به حدنصاب حداقل ه نعر یا بیسکعپنج رصد ا ضای رسمی برسد.
تبصرۀ  :۱بایرا موظف اسک گیارش بررسی ع اظ ارن ر خو را ر هر جلسۀ مجمع مومی مطرح کند.
مادۀ  .۲۷بایراغ ر راسسساای ایعای نرش ن ارتی خو غ میتواند به تما ارکان ع ا ضسای کانون مراجعه کند .ریافک گیارشهای
رسمی با ر ایک سلسلهمراتش ممکن اسک .حضور بایرا ر جلسات ارکانغ بدعن حق رأیغ بیمانع اسک.
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 .۵.۳مجمع عمومی
مادۀ  .۲۸مجمع مومی کانون به ع صسورت ا ی ع فوقالعا ه تشسکیل میشسو  .ا ضسای کانونغ با حداقل شسش ماه ضسویک
رسمیغ حق حضور ر مجمع مومی ع رأی ا ن خواهند اشک.
ماادۀ  .۲۹مجمع مومی سا ی سسسسالی یسک بسارغ بسه وت هیئسک امنسا ع بسا اجرای هیئسکمسدیرهغ برای انجسا عظسایف ییر تشسسسکیسل
میشو :
 .۱اناخاب ا ضای هیئکامنا ر یمان مررر؛
 .۲اناخاب بایرسسان اصسلی ع لیالبدلغ اسساماع گیارش بایرا ع تصسمیمگیری ربارۀ اقدامات مربوط به آن ع تصسویش
آییننامۀ بایرسی؛
 .۳تصویش حساب سو ع ییان سالیانهغ گر ش مالی ع اساماع گیارش فعالیکهای هیئکامنا ع هیئکمدیره؛
 .۴سسسایر موضسسو ات به پیشسسن ا هیئکامناغ مشسسرعط بر آنکه رسسسیدگی به آن ر صسسیحیک مجمع مومی فوقالعا ه
نباشد.
مادۀ  .۳۰تشسسکیل مجمع مومی بهصسسورت فوقالعا هغ با تراضسسای هیئکامناغ بایرا یا تراضسسای حداقل بیسسسک نعر ای ا ضسسای
رسسمیغ ر خصسو

موضسوع عاحد امکانپذیر اسسک .هیئکامنا باید تشسکیل مجمع مومی فوقالعا ه را ظرف مدت سسه

ماه ای تاریخ عصسول تراضسای مراجع ذکرشسده به انجا برسساند .تصسمیمگیری ر بارۀ تغییرات پیشسن ا ی ر اسساسسنامهغ پ
ای بررسی ع تأیید آنها ر هیئکامنا میسر بو ه ع فر
مادۀ  .۳۱ا ارۀ هر مجمع مومی بر دۀ رئی

ر صیحیک مجمع مومی فوقالعا ه اسک.

ع منشسی مناخش ا ضسای همان مجمع اسسک .وت برای مجمع مومی ا ی

ع فوقالعا هغ یعه بر ا ی ای رسسسانههای مومی کانونغ ای طریق رعش ارتباطی مطلوب ا ضسسا بهموجش ا ی آنان
ر هنگسا ضسسسویسک ر کسانون انجسا میگیر  .جلسسسسۀ مجمع مومی سا یغ پ

ای وتغ بسا احرای حضسسسور اکثریسک

ا ضسای آن رسسمیک مییابد .ر صسورت نرسسیدن به حدنصسابغ جلسسههای بارهای بعدی آن مجمع با م لک پانی ه رعیغ با
حضسور هر تعدا ای ا ضساغ رسسمیک مییابد .رسسمیک جلسسات مجمع مومی فوقالعا ه نیی مشسرعط به حضسور حداقل
عسو ا ضای رسمی کانون اسک.
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مادۀ  .۳۲اتخاذ تصسسمیم ر مجمع مومی ا ی با رأی اکثریک حاضسسران ع ر مجمع مومی فوقالعا هغ با ن ر موافق عسسسو
حاضران امکانپذیر اسک .ساورجلسۀ مجمع مومی فوقالعا ه با پیشن ا ماراضی تشکیل آنغ تعیین میشو .
فصل چهارم :سایر موارد
مادۀ  .۳۳رعح کلی حاکم بر این اساسنامهغ شامل این اصولغ تغییرپذیر نیسک :هویک ایرانیاسیمیغ مغایرتنداشان فعالیکها با
تعالیم الیۀ اسسی ع مذهش شسیعۀ عای هامامیغ هماهنگی ع انسسجا ر توسسعه ع گسسارش فعالیکهاغ حعظ اسساریل
کانون ع همچنین معا تبصسسسرۀ  ۲ما ۀ  ۱۱اسسسساسسسسنامه .همچنین حذف بنیا ی ع محاوایی هیچیک ای اهداف کانونغ
مندرج ر این اسسساسسسنامهغ امکانپذیر نیسسسک .ا را یا باینویسسسی اهداف فعلیغ همچنین اضسسافهکر ن اهداف جدید به
اسسساسسسنامۀ کانون بیمانع اسسسکغ مشسسرعط بر آنکه برخیف ج کگیری مومی کانون برای رشسسد ماواین ع حعظ هویک
ایرانیاسیمی کانون نباشد.
مادۀ  .۳۴ر صورت انحیل کانونغ همۀ اموال ع اراییهای اخاصاصی آنغ ینا یا پ

ای فرعشغ با تصویش هیئکامنا ر اخایار

سایر مراکی فرهنگی اسیمی ترجیحا شیعه ع مراکی ا المنععه قرار خواهد گرفک.
مادۀ  -۳۵ا ارۀ کانون ر عرۀ انجا مردمات قانونی انحیل آنغ تسسویهحسساب (عصسول مطالبات ع پر اخک یون) با ا ضسا ع سسایر
طرفهای همکاری ع انارال اموال ع اراییهاغ توسس مدیر تسسویۀ منصسوب هیئکامنا صسورت میگیر  .م لک این عرۀ
انحیل حداکثر شش ماه ای تاریخ تصویش انحیل کانون ر هیئکامناسک.
مادۀ  .۳۶ضسویک ا ی یا رسسمی ر کانون ع نیی پذیرش مسسئولیک ر هیئکمؤسس غ هیئکامناغ هیئکمدیرهغ بایرسسی ع سسایر
بخشهسای کسانونغ بسههیچعجسه موجسش ایجسا حق مسالکیسک بر اموال ع اریشهسای منرول ع ریرمنرول کسانون ع ا سایی
ربارۀ آن نمیشسسو  .همچنینغ هیچ شسسخصسسی بدعن اجایۀ رسسسمی ای هیئکامنا یا رئی

هیئکمدیرهغ بههیچعجه حق

اساعا ۀ شخصی ای امایایات ما ی ع معنویغ فضاغ امکاناتغ اموال ع اراییهای کانون را ندار .
مادۀ  .۳۷انارال مسسئولیک ای هریک ای مدیران اسساععا ا ه یا ایکارافاا ۀ کانونغ به فر جایگیینغ قبل ای سسررسسید مدت رسسمی آنغ
موکول به موافرک ر ۀ باالتر اسسسک .ر ریراینصسسورت مسسسئولیکهای حروقی عران تر اخایاری مسسسئولیکغ کماکان
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بر دۀ فر مذکور خواهد بو  .انارال مسسسئولیکغ تحک هر شسسرایطیغ مشسسرعط به تحویل همۀ اسسسنا ع اموال امانی نی
ماراضی ع اخذ تسویهحساب ای بخشهای مرتب (ا اری ع مالی) اسک.
مادۀ  .۳۸ر کانونغ یبان اصلی فارسی اسک.

*این اسساسسنامه ر تاریخ  ۲۵اکابر  ۲۰۲۰به تصسویش بیشسار ای ع سسو ا ضسای رسسمی حاضسر ر مجمع مومی فوق العا ه کانون
فرهنگی نور مونارآل رسید.

