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اعضاء ھيئت مديره حاضر در جلسه :رضا زارع ،سياوش اردو ،شھال حاجی پور ،امير عمرانی
ميھمان :علی نوری ،ماھور پورامين ،آذر دالور ،شاھرخ رديفی نيا ،غالم زياليی ،عباس کدخدا ،جھانبخش طوغانيان.
منشی :محمد حسين زاده
در اين نشست در موارد زير گفتگو شد:
 -1اردوی تابستانی موضوع اصلی اين جلسه بود و انتخاب ھماھنگ کننده برنامه اردو به بحث گذاشته شد .سياوش اردو ،غالم
زياليی ،علی نوری و شاھرخ رديفی يان برای اين مسئوليت اعالم آمادگی کردند.
امير عمرانی پيشنھاد کرد که اردوی تابستانی برای اعضاء مجانی باشد و ھيچ پولی از آنھا گرفته نشود .سياوش اردو پيشنھاد
کرد که قيمت تخت ھا را از اعضاء بگيريم اما ھزينه خوراک را نگيريم .عباس کدخدا گفت اصال اين برنامه ھيچ بار فرھنگی
ندارد و چرا بايد يک چنين اردويی را برپا کنيم؟ رضا زارع گفت بستگی به اين دارد که کار فرھنگی را ما چگونه ترجمه کنيم.
امير عمرانی گفت اين گونه گردھمايی ھا برای آشنايی افراد با يکديگر و با ھم بودن بسيار سازنده است.
در اين جلسه تصميم گرفته شد که قيمت بليط اردو برای بزرگساالن  250کرون و برای نوجوانان زير  16سال  50کرون باشد.
 -2پاسخگوی امور فرھنگی از بين ھيئت مديره .غالم زياليی تعداد دونفر را برای اداره اين پست پيشنھاد کرد .رضا زارع با
تنھا يکنفر مسئول مستقيم موافق بود .پس از بحث ھايی در اين زمينه ،به پيشنھاد اکثريت حاضرين و تصويب ھيئت مديره ،افشين
زنگنه به ھمراه محمد حسين زاده برای اين مسئوليت انتخاب شدند.
 -3قرارداد ساختمانی طبق تماس اخير با شرکت »بالدر« قرارداد ساختمان تا پايان اکتبر  2013تجديد شده است .اين بدان معنی
است که انجمن ستين تا پايان اين تاريخ اجاره فعلی را به بالدر پرداخت خواھد کرد .ضمنا انجمن تا آخر ژانويه  2013وقت دارد
که قرارداد را با شرکت بالدر فسخ کرده و يا برای دوره بعد با آنھا به گفتگو بنشيند.
 -4کليدھای لوکال در اختيار افراد زير ميباشد :محمد حسين زاده ،شھال حاجی پور ،امير عمرانی ،سياوش اردو )ھرکدام  6کليد(،
شھناز رياحی ) 3کليد( و مصطفی فاز سه ) 5کليد( در اختيار دارند.
 -5سئواالت متفرقه اميرعمرانی پيشنھاد کرد که تابلو »مرکز فرھنگی« در جلو ساختمان نصب شود .علی نوری پرسيد که آيا
جلسه ھای ھفتگی که ھلمند اربابی در محل انجمن ميگذارد برابر با اساسنامه انجمن ميباشد يا خير؟ امير عمرانی گفت اگر اين
برنامه بر اساس حقوق بشر باشد طبق اساسنامه انجمن ستين است و ھيچ تناقضی با اھداف انجمن ندارد .جھانبحش طوغانيان گفت
کار ھلمند البته فرھنگی ست و در عين حال انسان دوستانه و دمکراتيک است .سياوش اردو گفت ،يکی از بين ما شھامت اينرا
داشته که چند نفر را دور خود جمع کند و کاری انجام دھد دمکراتيک .چرا ما بايد اينرا نپذيريم؟ ما بايد خوشحال باشيم که يک
چنين برنامه ای در لوکال ما انجام ميشود .غالم زياليی گفت ،منھم در جلسات ھلمند اربابی بوده ام .اين جلسات گفتمان خود را
دارد و ھيچ تناقضی با يک جلسه معمولی ندارد .اين فرد دارد انرژی ميگذارد برای من و تو .اگر ايشان اين کار را نکند کی
ميکند؟ اردو گفت ،اصال ھمه چيز ما سياسی است .ھمه کارھای فرھنگی ما سياسی است.
قرار شد اين بحث را در جلسه بعدی با حضور ھلمند اربانی ادامه دھيم.
عباس کدخدا روی ھماھنگی برنامه ھا با انجمن »کاروان« تاکيد کرد .او گفت بعضی وقتھا مثال ما جشن داريم و آنھا باالی سر
ما برنامه ديگری و اين يه مقداری باعث مزاحمت ھردو انجمن ميشود .اينست که خوبست از پيش با ھم در خصوص برنامه ھای
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ھفتگی مان گفتمان داشته باشيم .ديگر اينکه چرا ما اصال با اين دو انجمن که باالی سر ما ھستند ھمکاری نمی کنيم .مگر
اساسنامه ما چنين نمی گويد؟ قرار شده که رضا زارع بنمايندگی از طرف انجمن ستين با انجمن ھای کاروان و اوين تماس بگيرد
و برنامه ھای آينده را ھماھنگ کند .ضمنا سعی شود که ھمکاری بيشتری ھم با انجمن ھای اوين و ھم کاروان داشته باشيم.
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