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خوشا به حال آن كه به بندگان خدا نيكی كند و برای آخرت خود زاد و توشه برگيرد.

برگۀ معلوماتی 1

با در یافت عضویت به خانوادۀ بزرگ جامعه اسالمی بپیوندید
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ؛ ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮﺷﯽﻫﺎ و ﻏﻢﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای ﺷ� ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورم؟
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد  ١٨ﺳﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﱪد اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯿﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،آزاد اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم ﻋﻀﻮﯾﺖ را از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ  AfghanCanada.comﯾﺎ
ﺣﻀﻮراً از دﻓﱰ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.

ﺣﻖ اﻟﻌﻀﻮﯾﺖ

ﻣﻘﺪار ﺣﻖاﻟﻌﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺣﻖاﻟﻌﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

•
•

 ٦٠٠داﻟﺮﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
)ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و اﻃﻔﺎل زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل(

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ

•
•
•
•
•
•
•

ﺣﻖ اﻟﻌﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ،ﭼﮏ ،ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
 debit cardﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری  credit cardﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏﺟﺎ و ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﻖاﻟﻌﻀﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ و ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .
راهﺣﻞ ﺳﺎدهﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص را ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷ� ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘُﺮ
�ﻮده و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را
) ٥٠داﻟﺮ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ  ٢٥داﻟﺮ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﻔﺮادی( از ﺣﺴﺎب ﺷ�
ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .

وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷ� ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷ� در
ﮔﺮوه »ب« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه »ب« ﺣﻖ رأی در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺰد
ﺷﺪن ﺑﺮای ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯿﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﻖاﻟﻌﻀﻮﯾﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد وارد ﮔﺮوه »اﻟﻒ« ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و از ﺣﻖ رأی دادن ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺣﻖ رأی داﺷﻦﺘ ﺷ� در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺷﱰاک ﺷ� در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼن و ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ﺑﺮای
ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه »اﻟﻒ« ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ
ﺳﺎل از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷ� ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﴍﮐﺖ راﯾﮕﺎن در ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﮑﺘﺐ
راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن ﻣﺼﺎرف ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﻤﺗﺎم ﺧﺎﻧﻮاده )ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و اﻃﻔﺎل زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل(
ﺑﺮﮔﺰاری راﯾﮕﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﯿﻢ و ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای اﻗﺎرب
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺗﻠﻔﻮﻧﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ

ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﺳﺎسﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ )ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ(ﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻋﻀﻮﯾﺖ

•

•
•
•

ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﮔﺮوه »اﻟﻒ« و
»ب« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺣﻖ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ﺑﺮای ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ازﻋﻀﻮﯾﺖ

ﴍاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ

 ٣٠٠داﻟﺮﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺄﻫﻞ  +١٨ﺳﺎﻟﻪ

ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﻀﻮﯾﺘﻢ را ﺑﭙﺮدازم؟

ﺣﻖ رأی در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮ اﺟﻼس ﻋﻤﻮﻣﯽ وﯾﮋه

•

اﮔﺮ ﻋﻀﻮی ﺣﻖاﻟﻌﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد را درﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ
در ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﺎ ﺣﻖاﻟﻌﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،از ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﻌﻀﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪۀ ﻗﺒﻠﯽ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را در ﻫ�ن ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
اﮔﺮ ﻋﻀﻮی ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺣﻖاﻟﻌﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﭙﺮدازد؛ ﯾﻌﻨﯽ  ۵ﺳﺎل از
ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ او ﺑﮕﺬرد ،ﻋﻀﻮﯾﺘﺶ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﻋﻀﻮی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ از
ﻋﻠﻞ زﯾﺮ ﻣﻌﻠﻖ و ﯾﺎ ﻋﻀﻮ را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ:
 oﻧﻘﺾ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﻮل اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺆﺳﺴﻪ.
 oاﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ زﯾﺎنآور ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯿﻪ و
ﺻﻼحدﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮥ ﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﻪ زﯾﺎنآور ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد.
 oﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﺻﻼحدﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ و ﻗﻄﻌﯽ آن را
در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﯾﺎ اﺧﺮاج ،ﻋﻀﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ را در زﻣﺎن ﻓﺴﺦ ﺑﭙﺮدازد.
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