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 حاضران در جلسه
 

صالحی،  لطفی حیدری، شیرینرسانی، ماندانا باقری، داریوش فاباقری،  اسفندیار کاظمی، هوشنگ، پرویز چهارلنگ
 اسفندیار داوودی

 
:صورت جلسه  

مشخص نمودن وضعیت  -3 تعمیرات ساختمان )لوکال انجمن( -2 فعالیت انجمن در سالی که در پیش رو داریم -1

ها مشخص نمودن وضعیت انجمن آذربایجان -4 کلیدهای انجمن  

 
جمع تصمیم  ن رئیس، مدیریت و دبیر هیئت مدیره کامال شفاف شود که بتوانیم درهیئت مدیره الزم دانست که فرق بی

 بگیریم و به رای اکثریت احتارم بگذاریم
 

، نونهاالن و برگزاری فعالیت و سرگرمی برای کودکان، مسئولیت فعالیت های فرهنگی و جشنهای انجمندر رابطه با 
د.گرفتند. این فعالیت ها بصورت تاریخ گذاری اجرا خواهد ش را شیرین صالحی و ماندانا باقری بعهده جوانان  

  

الن دیوار بین این س ،آگوست شروع میشود. بمنظور گسترش فضای سالن اجتماعات 14تعمیرات ساختمان از دوشنبه 

جام اگوست این کار به ان 21گیرد. قرار است که تا میجنب آن برداشته و سپس رنگ آمیزی الزم انجام  کوچک و اتاق

تانی که از دوسدر رابطه با این تعمیرات بعدا مشخص میگردد. ضمنا قرار شد رسیده باشد. مخارج سقف و هزینه کف 
سپاسگزاری شود. زحمت کشیده اندانجام کارهای برق ساختمان   

 
منا قفل کلیدهای درب ورودی ساختمان بکلی عوض میشود. ض ،از اینکه رادیوها لوکال را تخلیه کردنددر آینده پس 

  درب دفتر نیز تعویض خواهد شد.
وکال به عهده انجمن آذربایجانی ها لوکال را تخلیه نمودند. مسئول فسخ قرارداد با این انجمن و تحویل گرفتن کلیدهای ل

 داریوش فارسانی میباشد.
 

 ادامه جلسه با حضور میترا علمشاهی از سازمان آ. ب. اف. 
ها بطور  دربرگیرنده فعالیت ها ستین در ماههای آتی هستند که در آن کلیه فعالیتبیالن کامل تهیه ایشان خواهان 

حدودیت گفت که آ. ب. اف با مهمچنین شود. وی  تسلیمآ. ب . اف  د. این بیالن باید بهنباشمشروح توضیح داده شده 
 وی خواهان بیالن ت.بیشتر شده اس ها نظارت و کنترل بر فعالیت انجمن جهتبهمین منظور است ومالی مواجه 

انجمن ها برای  میترا علمشاهی یادآور شد که نیز میباشد. افتصادی، اجتماعی هیئت مدیره پیشین دیگری از فعالیت های

همچنین پناهندگان جدید و آنها که  باال وسال به  13از اما  کمک مالی دریافت نمیکنند،ساله  6-13گروه سنی فعالیتهای 

.شامل این کمک ها می شونددر صورت فعالیت  هستند دارای کارت ال. ام. آ  
 

و  پرویز چهارلنگ رئوس برنامه های آینده را اعالم کرد از جمله شبهای شعر، شب شیراز، همکاری با آتش نشانی
رای میترا کتبی ب صورتانجمن ب آینده وی گفت تمام فعالیت های فعالیت ها برای جوانان انجمن. و سامان دادن پلیس

به انجمن  نگهداریامضاء یک کپی از آنها را برای  پس از. ب. اف فرستاده خواهد شد که علمشاهی در سازمان آ
.فرستاده میگردد  

 
اسفندیار کاظمیتنظیم کننده پروتکل:                                         پرویز چهارلنگ: جلسهرئیس   
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