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اعضاء ھيئت مديره حاضر در جلسه :شھال حاجی پور ،پرويز چھارلنگ ،رضا شھرزاد ،طلعت نيازی ،تھمينه پورفرد،
آرمان زنگنه ،علی نوری و بازرسان کامران پيامانی و امير عمرانی
ميھمان :روزبه فاطمی
موضوع جلسه :رسيدگی به نامه يکی از اعضاء )روزبه فاطمی( در خصوص تصميم ھيئت مديره نسبت به لغو شب
شعر  05نوامبر با شرکت نعمت آزرم و ژيال مساعد.
در اين جلسه تصميمات زير گرفته شد:

 -1ھيئت مديره ستين در رسيدگی به لغو شب شعر ياد شده و اطالع رسانی بموقع به رابطين اين شب شعر )فاطمی،
آزرم ،مساعد( کوتاھی کرده و از اين بابت ابراز تاسف می نمايد .ھيئت مديره در آينده سعی خواھد کرد که در انجام
کارھای خود و ارتباط با کسانی که قرار است با ستين ھمکاری داشته باشند ،حساسيت بيشری به خرج داده و دقت و
کنترل بھتری و بيشتری روی کارھا و تصميمات خود داشته باشد.
 -2طی يک نامه از طرف ھيئت مديره که به بازرسان انجمن ارسال شده ،از بازرسان خواسته شده بود که به پرويز
چھارلنگ اطالع داده شود که ادامه کار با او به دليل مشکالتی که ايشان برای ھيئت مديره پيش آورده ممکن نمی باشد
و ھمگی خواھان کنار گذاشته شدن وی ميباشند .حکم تعليق در حضور ھمه اعضاء ھيئت مديره ستين به وی ابالغ شد.
او قانونا ميتواند در جلسه ساليانه انجمن )مجمع عمومی( اعتراض خود را در مورد حکم يادشده به اطالع اعضاء
انجمن در آن جلسه ساليانه برساند.
 -3ھيئت مديره با رای مطلق ،رضا شھرزاد عضو جانشين را جايگزين چھارلنگ نمود تا در زمينه ارتباطات فرھنگی
و ساير وظايف محوله انجام وظيفه نمايد.

امضاء کنندگان پروتکل:
شھال حاجی پور ،رضا شھرزاد ،طلعت نيازی ،تھمينه پورفرد ،آرمان زنگنه ،علی نوری و بازرسان کامران پيامانی و
امير عمرانی.
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