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 جلسه نشست کمیته جشنها و تدارکات کانون دوستداران فرهنگ ایران￼ 
 شرکت کننده گان در جلسه عبارت بودند از: ۲۰۲۲آپریل   ۲۸تاریخ برگزاری: 

 مونیکا،اتی وکیلی، منصور امین زاده.  ایرج رجبی ، ناهید قادری، مهوش سهرابی، شکوفه، 
 دستور کار جلسه : 

 تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانیی: ایرج )مسئول(، ناهید )رایزن دیوانی و منشی(-۱
 .ها مسئولیتبررسی امکانات و تصویب  -۲
 

خریداری گردد. از مدیرفرندز   از فرندز  نفر  ۵۰ورشت( برای قرار شد غذای گرم ) شامل کباب ، جوجه و خ
 درخواست شود که کفگیر و قاشقک الزم برای سرو 

 غذاها حتما گذاشته شود. 
 و مدیرییت سرو وهماهنگیها  با منصور  حمل ونقل انها  دستور غذا و  مسئولیت

 با یدی میباشد. 
 و چنگال ووو بعهده مهوش میباشد. خرید ملزومات میز شام مانند بشقاب، لیوان،کارد 

و همچنین با شکوفه و فریفته  قرار شد سه نوع میوه توسط مهوش خریداری گردد و شیرینی خشگ را علیرضا تهیه نماید
 هماهنگی کرده وسماور و وسایل چای را فراهم نماید.

 چیدن میوه و شیرینی با خانمهای وکیلی.
 یمو با منصور و ایرج میباشد. تهیه مشروبات الکلی وغیر الکلی و اب ول

 (Sanitizer-ماسک-اورده شود )دستکش وسایل موجود نزد خانم شکوه قرارشد  وسایل نظافت: 
دستمال رول بزرگ و مقداری ماسک  -دستمال سفره -و وسایل غیر موجود توسط مهوش خریداری گردد)کیسه زباله

 اضافه( 
 شکوفه. اوردن بنر کانون توسط 

شناسایی و معرفی شود و اگر کسی پیدا نشد ، توسط   دالر دی جی ۴۰۰تا ۳۰۰ شد تحقیق شود که تا مبلغ موزیک: قرار 
 ایرج و ناهید موزیک از طریق بلو توت تنظیم شود. 

 ارایه نماید قرار شد یک نفر برای تشویق افراد غیر عضو در جلو در ورودی بنشیند و فرم مخصوص عضویت کانون را 
 یافت پول باشدول درئو همچنین مس 

 ایرج گفت که هماهنگیش با او و یدی است. در سالن نظارت نموده تا کمبودها را بر طرف نمایند.  و دو نفر هم مرتب 
 شب به پایان رسید . ۹:۳۰جلسه در ساعت 

 ماه می میباشد. ۱۲ جلسه بعدی پنج شنبه به تاریخ 
 تهیه کننده صورت جلسه: 

 ناهید 

 


