
  بسمه تعالي

  اعضاي محترم شوراي جاد صنعتي قم

  سالم عليكم

حضور خواهران در شوراي مركزي ، هيئت نظارت طبق وظيفه قانوني خود موارد زير را به استحضار مي  قانوني پيرو درخواست بررسي وضعيت

  :رساند 

با توجه به اصل چهل و  چهارم اساس نامه كه در آن واحد خواهران ، واحدي مستقل با زير مجموعه هاي فرهنگي سياسي آموزشي مي باشد ، 

با توجه به اين كه دو تن از اعضاي هيئت نظارت خود عضو هيئت موسس و نگارنده اساس نامه بدوي نيز بوده (تفسير هيئت نظارت از اين اصل 

  . تفكيك واحد خواهران از واحدهاي برادران مي باشد لزوم) اند

مسئوليتي  ،اعضاي محترم شورا استحضار دارند كه در شوراي اول و دوم جامعه اسالمي صنعتي قم ، اعضاي خواهر عضو شوراي مركزي هر يك

اين كه سبك كاري در ميان خواهران و برادران از واحدهاي شورا را در اختيار داشتند و نيز در جلسات شورا حضور داشتند ، ليكن با توجه به 

 كان مطالبه نيز محقق نمي گرديد ، از آن جا كهمتفاوت است ،در  اين دو شورا ، واحدهاي محوله به خواهران فاقد كارايي الزم شدند و عمال ام

ر فردوسي مشهد ، دفتر صنعتي اصفهان و دفتر هم اكنون مدت هاست در دفاتر فعال اتحاديه نظير دفت تفكيك واحد خواهران از برادران پروسه

دهي به مراتب باالتري داشته است ، نهايتا با نظر شوراي وقت منجر به تفكيك واحدهاي خواهران از برادران انجام شده و باز با موفقيت مالير

  . شد 

ي دهد كه واحد خواهران ، واحدي مستقل زير از سويي ساختار تشكيالتي دفتر جاد صنعتي قم موجود در ضميمه اساس نامه دفتر ، نشان م

  .مجموعه دبير تشكل مي باشد كه خود داراي واحدهاي مجزاي فرهنگي ، سياسي و  تشكيالت است

لذا طبق تفسير از اساس نامه ، مسئوليت ارتباط با واحد خواهران به عهده دبير تشكل مي باشد و حضور اين واحد در جلسات شوراي برادران 

بوده و تصميمات شوراي برادران بدون حضور اعضاي خواهر شورا ، مستقال داراي وجاهت قانوني است ، كما اين كه تصميمات احتمالي الزامي ن

  .حتي بدون تصويب شوراي برادران قانوني مي باشد) و با اطالع دادن به دبير(واحد خواهران مستقال 

عمل كرد واحد خواهران را بر عهده خواهد داشت و اعضاي شورا مي توانند نظرات ، انتقاد با توجه به اين موضوع ، دبير مسئوليت هاي ناشي از 

داشته باشند ، كه البته با توجه به نبود نيروي كافي براي واحد خواهران تشكل يا طرح سوال خود نسبت به فعاليت هاي واحد خواهران را از دبير 

نسبت به فعاليت واحد خواهران سخت گيري اعضاي محترم شورا  پسنديده است ، هدر دو سال گذشت به جهت تك جنسيتي شدن دانشگاه

  .نداشته باشند

 .جاد صنعتي قم ، نظر نهايي هيئت نظارت تلقي شده و الزم االتباع مي باشد اصل يازدهم اساس نامه اين تفسير به موجب
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