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جهت اطالع :هیئت مدیره ،هیئت بازرسان وکمیته انتخابات واحدغرب

با سالم وعرض ادب خدمت دوستان گرانمایه ،همانطورکه اطالع دارید واحد غرب از اول فوریه امسال لوکالی را در
میدان لنداال اجاره کرد .این لوکال دارای مساحتی به  165مترمربع واجاره ساالنه ای به مبلغ  160000کرون ویا
ماهانه  13336کرون می باشد .الزم به یادآوریست که ما مبلغ  60000کرون هم بابت رهن لوکال پرداخت کردیم
با توجه به اینکه درآمد ویا کمک مالی دریافتی واحد غرب تا سال گذشته تنها  120000کرون می بود ،بیشتر نیرو و
توان هیئت مدیره و باالخص هیئت اجرائی مصروف تالش جهت تأمین مالی این هزینه شد .ما در واقع دست به یک
ریسک بزرگ زده بودیم بدین معنا که ایجاد هزینه های ثابتی کرده بودیم که هنوز تأمین مالی نشده بود
موازی با این امر بنا بر ضرورت سر و سامان دادن به لوکال و ایجاد نظم و ترتیب جهت بهره برداری مفید و مؤثر
انجمن های عضو از آن ،هیئت اجرائی موفق شد آ قای علی فخاررا ازاول ژوئن استخدام نماید که ایشان خوشبختانه
بخوبی توانسته اند این امر را به پیش ببرند و جا دارد از وی سپاسگزاری کرد

درراستای یافتن منابع مالی برای پوشش این هزینه ها هیئت جرائی با سه نهاد وارد کفتکو شد
اول  FBAکه درواقع توسط آقای رضا طالبی درجریان موضوع لوکال بودند وبسیار بجاست که ازایشان سپاسگزاری
ویژه کرد چون با صالحدید وپشتگرمی ایشان ما اقدام به این امر کردیم .بهر حال  FBAمبلغ  60000کرون به واحد
قول کمک دادند که مبلغ  30000کرون پرداخت شد
دوم نهاد  dnsVaVöG artsäVرگیون بود که سپونسوراصلی ماست وهمانطورکه پیشترذکر شد سال گذشته مبلغ
 120000کمک کرده بودند ولی خوشبختانه امسال این کمک تقریبأ دوبرابر یعنی مبلغ  230000کرون شد
در این رابطه تهیه اسناد الزم با کیفییت بهتر ،مانند برنامه فعالییت های ساالنه و طرح بودجه دقیقترو ارائه سند اجاره
لوکال احتماألمؤثر بوده است
سوم نهاد ورزش و انجمن ها  ttGä ss- gn Anäaö öctgnänVasö öcکه هیئت اجرایی نماینده ای از این نهاد را
به دفتر اتحادیه دعوت نمود ودراین نشست توافق شد که اتحادیه با انجمن های عضو که فعا لیت مستمر داشته
ومخصوصأ با جوانان وبازنشستگان کارمی کنند قرارداد اجاره لوکال عقد نموده که این سازمان بخشی از اجاره را
پرداخت نماید
هیئت اجرایی با کانون بازنشستگان وکانون پژوهش فرهنگ ایران قرارداد بسته و
این نهاد مبلغ  31 525کرون به کانون بازنشستگان و مبلغ  25 995کانون به کرون پزوهش
پرداخت نمود که کانون بازنشستگان مبلغ فوق را به بحساب واحد واریز ولی متاسفانه کانون
پزوهش تا کنون ازین کار سرباز زده است

بنابراین درآمدهای واحد عبارت بوده است از
230 294

VGR

30 000

ABF

31 525

tGä ss- gn Anäaö öctgnänVasö öcaö

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total

291 819

هزینه های ثابت اضافهو
146 664

اجاره لوکال

60 000

رهن لوکال

13 500

برداشتن لوکالدیوار
12 000

بزرگداشت  20سالگی اتحادیه

8 000

 -Bokslutبوک سلوت

1 070

سایت

2 000

سایت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------243 234

مجموع

الزم به یادآوریست که هیئت اجرایی همزمان از فعالیت های بزرگی که خوشبختانه توسط انجمن های فعال عضو در
این مدت صورت گرفته حمایت ودر آنها شرکت کرده است از جمله مراسم سپاس وقدردانی از آقای عبدالکریم الهیجی
وخانم مهرانگیز کار،حضورخانم مهرانگیز کار دردفتر اتحادیه به دعوت کمیته زنان ،نمایش فیلم ،با من از دریا بگو،
ساخته آقای عالمه زاده ،مراسم یادبود زنده یاد سیمین بهبهانی و مراسم یاد بود شادروان خلیل عالی نژاد

اینهزینه فعالیت ها بقرار زیر است

4 000

10 252

بزرگداشت الهیجی و کار -کانون پژوهش

6 000

عالی نژاد  -کوشا  ,اندیشه و قلم  ,آهنگ
بزرگداشت منوچهری

بزرگداشت بهبهانی-خانه هنر و ادبیات

2 000
2 000

نمایش فیلم -خانه هنر و ادبیات

2 000

کوالک

2 000

کمیته آثش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 252

مجموع

271 486

جمع کل هزینه ها

هزینه های ،تلفن ،کامپیوتر برق و دیگر مخارج متفرقه محاسبه نشده است

با سپاس و احترام
مسؤل مالی وعضوهیئت اجرایی واحد غرب
علی یعقوب وند

