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دبيران حاضر در نشست -اسفندﯾار داوودی ،طلعت نيازی ،پروﯾز چھارلنگ ،عبدالرزاق حسنی ،علی
فارسانی ،مھرنوش باقری )جانشين(
منشی -محمد حسين زاده
موارد زﯾر در اﯾن نشست گفتگو ،برنامه رﯾزی و ﯾا تصميم گيری شد
استعفای طلعت نيازی -در اﯾن مورد گفتگو و تبادل نظر شد که در نتيجه اﯾن استعفا منتفی و طلعت
تصميم گرفت تا انتخابات آﯾنده در کنار ساﯾر اعضاء ھيئت مدﯾره باقی می ماند.
جشن مھرگان – گزارش مالی جشن که در تارﯾخ  11اکتبر در محل انجمن برگزار شد ،در دفتر انجمن
برای مطالعه ھموندان موجود است .اما بطور خالصه اﯾن جشن  5495کرون درآمد 3360 ،کرون ھزﯾنه و
در نتيجه  2135کرون سود به صندوق انجمن آورده است.
جشن ھای ماھيانه -در اﯾن مورد نظرات متفاوتی ارائه شده که در نھاﯾت تصميم گرفته شده اگر قرار
است جشن ماھيانه داشته باشيم ،ھربار مسئوليت آغاز تا پاﯾان جشن بعھده چند تن از ھموندان
باشد .در اﯾن خصوص مھرنوش باقری مامورﯾت ﯾافت که با تشکيل ﯾک گروه ،افرادی را از بين ھموندان
بعنوان مسئولين اولين جشن آﯾنده معرفی کند.
نشست ادبی -تصميم گرفته شد ،شنبه ﯾکم نوامبر نشست ادبی در انجمن داشته باشيم .اﯾن
نشست اختصاص به معرفی نوﯾسنده لر بختياری ،بھرام حيدری دارد .در حاشيه برنامه تک نوازی
موزﯾک نيز اجرا می گردد .در اﯾن برنامه » «fikaبه مبلغ  20کرون فروخته ميشود .مسئوليت برنامه
به عھده پروﯾز چھارلنگ است.
در راستای جدی گرفتن برنامه ھای ادبی در انجمن ،شنبه  06دسامبر نيز برنامه بزرگداشت سيمين
بھبھانی شاعره نامدار معاصر را خواھيم داشت.
 -MNFپيشنھاد شده که در سال آﯾنده ام.ان.اف اجاره متفاوتی پرداخت نماﯾد .اسفندﯾار داوودی و
علی فارسانی در اﯾن رابطه با مسئولين اﯾن سازمان گفتگو و نتيجه را با ھيئت مدﯾره ستين در ميان
می گذارند.
رادﯾو پيام -ﯾکی از اتاقھای انجمن برای دوماه به »رادﯾو پيام« واگذار ميشود .اﯾن رادﯾو  3000کرون برای
مدت مذکور به ستين می پردازد.
اتاق سابق ستين تاکسی -اﯾن اتاق تا اطالع ثانوی به وﯾدا طھرانی برای دفتر  Cateringواگذار ميشود.
اجاره ماھيانه اتاق  2000کرون در ماه ميباشد.
سفر با اتوبوس  -رزاق حسنی پيشنھاد کرد که گروھی از ھموندان را برای خرﯾد و سرگرمی
به  Ullaredببرﯾم .اﯾن پيشنھاد مورد استقبال واقع شد .اسفندﯾار داوودی چگونگی تھيه اتوبوس را
بررسی و اطالع رسانی نموده و سپس تارﯾخ سفر مشخص می گردد.
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