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لنگ، لطفی حيدری، طلعت علی فارسانی، سياوش اردو، پرويز چھار :2013سال  نشستآخرين دبيران حاضر در 
.نيازی  

اسفنديار داوودی: بازرس      مھرنوش باقری، کامران پيامانی: جانشينان   

  

محمد حسين زاده: منشی  

غزل چھارلنگ، افشين زنگنه، شيوا باوادی، آرمان زنگنه، ماندانا باقری:  ميھمان  

 

 موارد زير در اين نشست گفتگو، برنامه ريزی و يا تصميم گيری شد 
 

در جشن يادشده لوتری  .دسامبر را بعھده گرفتند 31سياوش اردو و طلعت نيازی مسئوليت جشن پايان سال در تاريخ * 

.فروخته خواھد شد  

اف و محمد حسين زاده با شرکت .ب.، علی فارسانی با آپيش آمدهتنگناھای  مالی انجمن ودر خصوص وضعيت  *
.تيجه را گزارش می کنندبالدر برای چاره جويی تماس می گيرند و ن  

اف برای استفاده در لوکال خريداری کرده، انجمن ستين نصف قيمت آن يعنی .ان.جارو برقی که اميک عدد بابت * 
.خزانه دار انجمن اين پرداخت را انجام ميدھد. کرون را پرداخت می کند 500  

، لطفی حيدری و کامران پيامانی نشست    از اداره کار، قرار شد که علی فارسانی 3در مورد گرفتن کارگر فاز* 

.گفتگو کنند  praktiskt basår  مشترکی داشته و در باره 

نشست گفتگوھای موافق و مخالفی در خصوص کيفيت جشنھای انجمن، تعداد شرکت کنندگان در اين جشنھا،  ادامه در
پيش آمد اما بنيه مالی انجمن  نشدضعيف ل سرويس جشن ھا و ھزينه ھای جانبی آن، کم و زياد شده ھموندان و عل

.تصميم خاصی گرفته نشد  

بازرس انجمن از وضعيت غيربھداشتی توالت ھای انجمن گله کرد و رئيس نشست گفت که بعلت اوضاع مالی * 
قرار . خودمان کار نظافت را انجام دھيم مجبور شديم خدمات شرکت نظافت کننده لوکال را متوقف کنيم به اين اميد که

به تنھايی مسئوليت يک ھفته نظافت کامل لوکال را ھرکدام  تاتھيه ) جمعا ده نفر( ستين شد که يک جدول با نام مسئولين
.بعھده فرد مسئول است) درصورت نياز(برای گرفتن کمک  ديگر انبا ھموندتماس . دبعھده بگير    

ی شرکت در اين نشست تصميم گرفت که افراد برا نظر به اينکه دوره ھای آموزشی انجمن ويژه ھموندان آن ميباشد،* 
در اين مورد مخصوصا . استفاده کندموجود ستين درآمده و سپس از امکانات ) عضويت(دوره ھا بايد ابتدا به ھموندی 

.که ھيچکدام عضو انجمن نيستند شدروی شرکت کنندگان در ک>س سنتور تاکيد   

ت ک>س آموزش نقاشی در ستين پيشنھادی از طرف پرويز چھارلنگ مطرح شد که يک نقاش حرفه ای ع>قمند اس* 
طلعت . جلسه ای که دستمزد معلم نقاشی بعھده دانش آموزان شرکت کننده خواھد بود 10يک دوره آموزشی . داير کند

کل پيشنھاد تا روشن شدن . نيازی گفت در اين صورت بايد مبلغی از درآمد اين معلم موسيقی به ستين پرداخت شود
.بدون تصميم گيری باقی می ماندور وضعيت دانش آموزان ک>س سنت  
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