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از خاتمه کنگره ساليانه پس ستين اولين جلسه رسمی ھيئت مديره جديد انجمن  

.رضا زارع، کامران پيامانی، شھ� حاجی پور، امير عمرانی، سياوش اردو، افشين زنگنه و شھناز رياحی: اعضاء حاضر  

محمد حسين زاده: منشی جلسه  

انتخابات زير  داد وکوتاھی را تشکيل کنگره ساليانه، اعضاء ھيئت مديره جديد انجمن ستين جلسه  ب�فاصله پس از پايان يافتن
:انجام گرفت  

 رضا زارع بعنوان مدير مسئول انجمن

انجمنکامران پيامانی بعنوان جانشين مدير مسئول   

بعنوان کمک صندوقدارامير عمرانی بعنوان صندوقدار انجمن و شھ� حاجی پور   

مديرهمحمد حسين زاده بعنوان منشی جلسات ھيئت   

اف .ب.سازمان آشھ� حاجی پور بعنوان مسئول و رابط با   

ھيئت مديره اين . رضا زارع بشرطی مسئوليت خود را پذيرفت که ساير اعضاء ھيئت مديره با وی ھمکاری تنگاتنگ داشته باشند
:پيشنھادات ديگر رضا زارع در اين جلسه که با اکثريت آرا تصويب شد .شرط  رضا را پذيرفت  

اشند و اين يک وظيفه باشدھمه ھيئت مديره از طريق ئی ميل باھم تماس داشته ب  

 پروتکل جلسات ھميشه قبل از انتشار به تاييد ھيئت مديره رسيده باشد

 دو نفر از اعضاء ھيئت مديره حق امضاء در مسائل مالی و غيره را داشته باشند

kvitto کليه دريافت و پرداختھا بايد غير نقدی باشد و در ازاء ھر خريد نيز پيشنھاد کرد که ) صندوقدار جديد(امير عمرانی   

.اين پيشنھاد نيز تاييد و تصويب شد. ارائه گردد  

به . در پايان کامران پيامانی اظھار اميدواری کرد که در تمام جلسات ھم اعضاء اصلی ھيئت مديره و ھم جانشينان شرکت کنند
.نجمن ستين ترکيب ايده آلی ميباشدترکيب ھيئت مديره جيد ا ،باور پيامانی  

.خواھد بود 14.00- 16.00ساعت  بين ماه مه 13جلسه بعدی ھيئت مديره يکشبنه آينده،   

 

، سياوش اردو، محمد حسين زادهرضا زارع: لپروتک نامضاء کنندگا  

 

 


