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Setin ideell kulturförening                                                                                          12  پروتکل شماره       

 

 تاريخ 29-04-2012

  علی نوری، آرمان زنگنه، طلعت نيازی، شھ
 حاجی پور، :در جلسه اعضاء ھيئت مديره حاضر

دارا فتح الھی، محمد حسين زاده و افشين زنگنه : ميھمان  

که از ايران دعوت شده اند و در ماه مه در يوته بوری کنسرت اجرا خواھند » مجذوب«گروه موزيک سنتی : موضوع جلسه
.کرد  

ی و برنامه ريز در خصوصطی شرح مبسوطی موسيقی ياد شده  ھای گروهارا فتح الھی ھماھنگ کننده برنامه ر ابتدای جلسه دد
سپس شھ
 حاجی پور ضمن قول ھمکاری برای ھرچه بھتر شدن اين . ھزينه ھای حضور اين گروه در يوته بوری صحبت کرد

کرد که  کرون برای اجرای اين برنامه فرھنگی بما کمک خواھد 10000-12000اف مبلغ .ب.برنامه ياد آوری کرد که سازمان آ
.البته اين پول ابتدا به حساب انجمن ستين واريز خواھد شد  

:دارا فتح الھی مواردی که انجمن ستين در اين رابطه بايستی ھمکاری نمايد را به سه محور مشخص تقسيم کرد  

.خواھد بودآن لوکال انجمن بمدت يکھفته در اختيار گروه موسيقی باشد که دارا مسئول روابط عمومی  -1  

که اين گزارش نمايد و ضمنا مبلغی را اف .ب.آ کنسرت و سمينارھای اين گروه موسيقی را به سازمانچگونگی انجمن ستين  -2
.ستين کمک مالی ميکند را در اختيار دارا فتح الھی بگذاردسازمان در ھمين رابطه به   

و نام انجمن ستين را به وضوح  اف.ب.آم سازمان که در آگھی ھای راديويی و آفيش ھای برنامه نافتح الھی تعھد کرد ضمنا (
).دکار فرھنگی مطرح باشاين  حمايت کننده گانعنوان نمايد تا نقش   

.فعال داشته باشد گروه رقص انجمن ستين ھمکاری =زم را نموده و در اين برنامه شرکت -3  

.و ختم جلسه اع
م شد موارد با= مورد قبول طرفين واقع گرديد  

:دگان پروتکلامضاء کنن  

ی، علی نوری، شھ
 حاجی پور و آرمان زنگنهطلعت نياز  
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 امضاء کنندگان پروتکل

 

 


