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Setin ideell kulturförening                                                              2015 فوريه 15يکشنبه  پروتکل   

 علیی، اسفندیار داوودی، طلعت نيازی، پرویز چھارلنگ، عبدالرزاق حسن -حاضر در نشست دبيران
)بازرس(داریوش فارسانی و ، مھرنوش باقری افشين زنگنه، فارسانی  
  علی فارسانی -منشی
ماندانا باقری -ميھمان  

 
 موارد زیر در این نشست گفتگو، برنامه ریزی و یا تصميم گيری شد 

 
 

جشن روز جھانی زن (ھشتم مارس)- طلعت نيازی برنامه را تنظيم کرده است. سه تن بانوان 
 روانشناس، جامعه شناس و شاعره در این مراسم شرکت دارند و در خصوص مشک<ت زنان(بخصوص 
ختنه دختران در برخی از نقاط ایران) و ھمچنين جایگاه زن در جامعه سخنرانی و شعرخوانی می  

 نمایند. بدنبال آن یک مدیتيشن کوتاه مدت و سپس اجرای موسيقی زنده خواھيم داشت.
 

بطوریکه مسئول انجمن اط<ع ميدھد این سازمان در آینده  - تينو حمایت ھای مالی به س  ABF 
بخاطر استخدام کارمند را بکلی کمک ھای مالی کمتری به انجمن خواھد نمود و از جمله بخش کمک 

در این رابطه داریوش فارسانی، اسفندیار داوودی، رزاق حسنی و علی فارسانی در . حذف می نماید
برای تغيير قرارداد اجاره لوکال » بالدر«واھند داشت تا زمينه تماس با شرکت فوریه جلسه خ 19تاریخ 
.را بررسی کنند) کم کردن مبلغ اجاره ساليانه(  
 

.شرکت ستين در چارشنبه سوری امسال تنھا محدود به رقص کودکان خواھد بود -چارشنبه سوری  
 

)  شام(خوراک . رگزار می کنيمامسال این جشن را در لوکال ستين ب -مارس 20جشن نوروز جمعه 
در سایت انجمن و  .نفر سفارش داده ميشود 60سبزی پلو با ماھی یا زرشک پلو با مرغ تنھا برای 
نفری که  60آن نفر شرکت کننده جا داریم و  60برای ھمچنين ئی ميل به اعضاء یادآوری شود که تنھا 

 .رس پول شام بحساب انجمن واریز کرده باشند ميتوانند در جشن شرکت نمایندماه ما 13تا تاریخ 
.کرون ميباشد 129قيمت شام و ورودی برای ھر نفر   

 20.00از ساعت (کرون برای سرویس و نظافت این مراسم  1000ضمنا از خدمات دونفر کارگر با ھزینه 
.فر را معرفی می نمایدافشين زنگنه این دو ن. استفاده خواھد شد) تا یک بامداد  

دقيقه  11.45ساعت سال تحویل  ضمنا. 21.00، سرو شام ساعت 19.00شروع مراسم نوروزی ساعت 
.بوقت سوئد ميباشد  

 
 اط<عات پيوست-  جلسه 19 فوریه:

 
اف با ميترا علمشاھی در مورد حجم کمک ھای .ب.فوریه در آ 26محمد حسين زاده در تاریخ پنجشنبه 

تصميم نھایی ( این دیدار و نتيجهمی نماید ن به ستين در سال جاری و آینده دیدار مالی این سازما
.را به ھيئت مدیره گزارش می نماید) اف.ب.آ  
   

در محل انجمن با نماینده  11مارس ساعت  11علی فارسانی و اسفندیار داوودی در تاریخ چھارشنبه 
و نتيجه را نموده دیدار و گفتگو  )شتن احتمالی اجارهثابت نگه دا( شرکت بالدر برای تغيير قرارداد لوکال
.به ھيئت مدیره گزارش می نمایند  

 
چھارلنگ/طلعت نيازی: تنظيم کننده پروتکل                  اسفندیار داوودی: رئيس نشست  


