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 .دستور جلسه 1
   گزارش اقدامات اعضای هیئت مدیره در هفته گذشته. 

 تصویب دعوتنامه برای ارسال به انجمن های عضو
 .عضو تصویب نحوه کمک مالی به انجمن های

 اداره کتابخانه اتحادیه مورد نحوه بحث پیرامون پروژه آقای نوائیان در
 بررسی تقاضای انجمن آپادانا برای اجاره لوکال

 گفتگو در مورد انجمن بازنشستگان با حضور آقای اسکندری. 
 

 ارائه پیشنهادات .گشایش جلسه و 2
انجمن آتش ، درخواست آقای فرهنگ  توضیح دادند با توجه به مشکالت مرکز آموزش و محدودیت فضا و امکانات  پیرامون حضور 

 شد تا انجمن آتش از لوکال اتحادیه جهت برگزاری جلسات خود استفاده کنند.
 اقای برومند خواستند تا انجمن آتش درخواست خود را به صورت کتبی به هئیت مدیره ارسال کنند تا تصمیم گیری مناسب انجام شود.

از طرف انجمن بازنشستگان سواالتی پیرامون اجاره لوکال، اینترنت ، نظافت لوکال و تهیه وسایل بهداشتی مورد نیاز لوکال مطرح 
، و درخواست ققسه اضافه در لوکال را نمودند و همچنین پیرامون وسایل و لوازم موجود در انبار انجمن بازنشستگان توضیح دادند 

 .داشتند 
یز پاسخ دادند : قرارداد با صاحب ملک کامال طوالنی مدت میباشد ، اینترنت به زودی با هماهنگی صاحب خانه راه آقای برومند ن

اندازی میشود،درمورد نظافت لوکال و تهیه لوازم بهداشتی ،پس از هماهنگی هئیت مدیره به صورت دستورالعمل حتما به کلیه افراد 
 یشود .جهت استفاده از لوکال اتحادیه اعالم م

و در مورد وسال موجود درانبار انجمن بازنشستگان ، اتحادیه فقط در صورت داشتن لیست کامل از وسایل موجود میتواند اعالم کند 
 مواردی مورد نیاز اتحادیه میباشد یا خیر.

 خانه لوکال اتحادیه واحد غرب.از طرف آقای نواییان طرحی بابت استفاده از کتابخانه پیشنهاد شد نسبت به گسترده کردن فعالیت کتاب

 .مصوبات 3
 دسامبر تغییر و تایید شد. 9نوامبر به تاریخ  24از تاریخ  2020جلسه مجمع بودجه 1

 .ایمیل دعوت نامه به مجمع بودجه توسط ویدا طهرانی به تمامی انجمن ها ارسال شود .2

 .با انجمن ها هماهنگ کنند 2020یا عدم حضور در مجمع بودجه خانم دنیا با انجمن ها تماس مستقیم بگیرند و نسبت به حضور و .3

 یند..آقای بختیاری نسبت به تایین تعداد قفسه های موجود در لوکال اتحادیه و حق استفاده هر انجمن دو  قفسه ، اقدامات الزم را مبذول فرما4

از لوکال اتحادیه برای انجمن دنیا ، تنها براساس روزها وساعت های تصمیم نهایی هئیت مدیره ، با توجه به پرتکل های قبلی ، امکان استفاده .5

 اعالم شده در دو نیم روز صبح ها و بعد ازظهر ها امکان پذیر میباشد .

 
 

 رضا برومند رئیس هئیت مدیره                       ویدا طهرانی منشی هئیت مدیره

 هئیت مدیره عضو حاضر عضو غایب
 رضا برومند  
 علی بختیاری  
 اکرم رضائی  
 روح انگیز صدقی  
 انیرویدا طه  

 سان و تدارک انتخابات بازر عضو حاضر عضو غایب
 داود نواییان   
 احمد دانشی   
 صابر  
  امیر نفری  
 حسین یحیایی  


