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  نمایندگان محترم

 
 

بسیار خوشحال و سپاسگزارم که کنگره اتحادیه سراسری این فرصت را ممکن می سازد که گزارش مختصری از آنچه در دوره 
درروزگاری بسرمی بریم که وجود تشکل هایی که منافع   ۰برسانم گذشته انجام شده است به عنوان رئیس هیئت مدیره به اطالع

اتحادیه سراسری هم بعنوان یک سازمان داوطلب   ۰عمومی را مقدم بر نفع فردی قرار می دهند بیش ازهر زمانی ضرور می نماید
 به اندازه توان خویش کوشیده و می کوشد دراین مسیر نیک خواهی جمعی سهمی اندک ایفاء نماید.

 
 دوستان نماینده

 
در دوره یک ساله پس ازکنگره هیجده من و همکارانم درهیئت مدیره تالش نمودیم متناسب با توان مالی و اجرایی اتحادیه سراسری 

ما را با   ارتباط صمیمانه با انجمن ها و دیدارحضوری و تلفنی با ا نجمن ها ۰وظایف محوله را با صداقت و امانت به انجام رسانیم
تالش های دوستان و مشکالت آنان آشنا کرد و به اندازه بظاعت اتحادیه سراسری نسبت به حل آن ها تالش کردیم. دفتر 

بعنوان بازوی اجرایی اتحادیه سراسری در دوره طی شده با برگزاری سخنرانی وحضور فرهیختگان ایرانی و نمایش فیلم   مرکزی
اراء نمود. سامانه اینترنتی اتحادیه سراسری با به سازی شکل و محتوی   بهمراه تجلیل از کوشندگان حقوق بشر تالش ارزنده ای را

 دست یابد.  ٬در مسیر تحول گام بزرگی  برداشته است. امید است که در دوره پیش رو بتواند به آنچه از آن انتظار می رود 
 

انتظاروامید آن است که نیروهای فرهیخته و باورمند به نیک خواهی جمعی، اتحادیه سراسری را در رشد و ارتقاه جایگاهی که 
زیبنده ایرانیان ساکن سوئد می باشد یاری رسانند. درخاتمه با آرزوی سالی همراه صلح ،آزادی و سالمتی دست های شما را به 

 گرمی می فشاریم.
 
  از طرف هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان سوئد
 شاپور حاجی نژاد 
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 گزارش امور اجرائی اتحادیۀ سراسری

 4102آپریل  - 4102مارس 

 به شرح زیر تقدیم می شود : 01تا کنگره  01خالصه امور اجرائی اتحادیه سراسری از کنگره 

 پاسخ به مراجعین، تلفن ها، ایمیل ها و نامه های رسیده 
 تماس با انجمن های عضو درسراسر سوئد و واحدهای اتحادیۀ سراسری 
 تماس با انجمن های ایرانی در سایر کشورها 
  تماس با ادارات ونهادهای سوئد وسایر اتحادیۀ های سراسری 
  تماس با ادارۀ کارو پاسخ به نامه های آنان 
 تنظیم فاکتورهای پرداختی اتحادیۀ سراسری برای امور مالی 
  و یک میکرو   –خرید وسائل ضروری برای دفتر مرکزی. در دورۀ گذشته یک دستگاه کامپیوتر ـ یک ساعت دیواری

 برای دفتر مرکزی خریداری شد.
 تهیۀ بلیط های سفر مهمانان اتحادیۀ سراسری و اعضِا ی هیئت مدیره 
  تماس با رویسور رسمی اتحادیۀ سراسری 
 تنظیم بایگانی اتحادیۀ سراسری 
 یاری به تهیۀ سایت اتحادیۀ سراسری و به روز نمودن آن 
  5192برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ دوم فوریه 
  شرکت کرده بودند در دهم مارس 91ارسال دو نامه به اداره مهاجرت جهت یاری به دو پناهجوی ایرانی که در کنگره 
  شرکت خانم آیدا مهرانی، نماینده اتحادیه سراسری در جلسات مربوط به مرکز مبارزه با نژادپرستی در سوئد. جلسه عمومی

 این مرکز هر ساله در ماه مارس برگزار می شود. 
 ارسال یک تقاضانامه جهت یاری به کودکان نیازمند در ایران به انجمن های عضودر تاریخ دوازدهم مارس 
 برگزاری جلسه مجمع عمومی اتحلدیه سراسری در استان استکهلم 
 برگزاری چند جلسه ویژه تدارک کمیته حقوق بشردر اتحادیه سراسری 
  5192برگزاری دومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سراسری در لینشوپینگ در تاریخ سوم مای 
  شرکت مسئول هیئت مدیره، دبیر اجرائی و نماینده اتحادیه سراسری درسازمانSIOS  در جلسه ساالنهSIOS  در تاریخ

 بیست و چهارم مای
  5192شرکت در جلسه سازمان جوانان سوئد در تاریخ بیست و هشتم مای 
  برگزاری برنامه سخنرانی دکتر رامین جهانبگلو جهت شرکت در شهرهای کپنهاگ، گوتنبرگ و استکهلم در تاریخ بیست و

 فیلم این سخنرانی ها درسایت اتحادیۀ سراسری موجوداست. 5192نهم اکتبر تا پنجم نوامبر
  5192آگوست  52و  52تدارک برنامه نمایش فیلم مادران پارک الله، ساخته رضا عالمه زاده 
 تماس با اداره کار و استخدام دو کارمند جدید برای دفتر مرکزی 
 نوشتن پروژه ویژه انتخابات سوئد و ارسال برای نهادهای مربوطه 
  5192آگوست  21برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سراسری در لینشوپینگ در تاریخ 
 سفر به لندن و گفتگو با انجمن های ایرانی در لندن پیرامون تدارک اتحادیه سراسری در اروپا 
  5192سپتامبر  1تا  2مشارکت در بزرگداشت عبدالکریم الهیجی و مهرانگیز کار 
  سپتامبر 51تا  52تدارک برنامه فرهنگی با شرکت اسفندیار طبری و شیرین دخت دقیقیان در گوتنبرگ و استکهلم از 
  92الی  91اکتبر از ساعت  52شرکت در جلسه فولکسام ویژه اتحادیه های سراسری مهاجرین به سوئد در تاریخ شنبه 
 یاری به امور پناهجویان ایرانی از طریق کمیته پناهجویان اتحادیه سراسری با مسئولیت مسعود ارفاقی 
 تدوین گزارش ساالنه جهت سازمان سراسری جوانان سوئد جهت دریافت بودجۀ ساالنه 
  5192فوریه  59برگزاری چهارمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه سراسری در گوتنبرگ در تاریخ 
  5192فوریه  52انجمن عضو اتحادیه سراسری در تاریخ  2پاسخ به بازرسی سازمان جوانان سوئد در رابطه با 
  صدور پیام روز جهانی زن 
 صدورپیام نوروزی اتحادیه سراسری 
 جمع آوری حق عضویت انجمن ها 
  5192تدوین بروشور انجمن های عضو در سال 
  91جمع آوری گزارش ها و تدوین دفتر گزارش ها ی کنگره 
  5192مارس  1و تدارک اسناد آن  91صدور اطالعیه برگزاری کنگره 
  5192مارس  51صدور اطالعیه در رابطه با مسابقه فوتبال ایران و سوئد 
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  .هیئت مدیره در دورۀ گذشته جمعأ  چأهأار جألأسأه داشأتأه اسأت

عالوه بر آن هیئت نظارت هأم یأک جألأسأه داشأتأه ودر سأایأر 

 موارد از طریق تلفن تصمیمات مشترک اتخاذ می گردید.

  امورمالی مثل دورۀ قبل در شهر لینشوپیأنأگ و تأحأت نأظأارت

آقای شاپور حاجی نژاد مسئول هیئت مأدیأره  عأمأل مأی کأرده 

 است.

  دردفتر مرکزی آقای امیر صدیقی مسئولیت سایت وامورمربوط

به کامپیوترها را برعهده دارد. در ضمن خانم ها گیتی فرجی و 

 نیلوفر مظاهری به سایر کارهای دفتری مشغول هستند.

  دبیراجرائی عالوه بر تماس تلفنی با انجمن ها، در دورۀ گذشأتأه

در شهرهای استکهلأم،  وسأتأروس، سأونأدسأوال ، یأوتأوبأوری 

 حضوریافت وبا نمایندگان انجمن ها به گفتگو نشست.

  تهیۀ گزارش ساالنه برای سازمان جوانان سوئأد جأزو وظأائأف

مهم دفتر مرکزی می باشد زیرا دریافت بودجۀ ساالنأه بسأتأگأی 

صأفأحأه  21به همین گزارش دارد. دراین دوره نیز بأا تأدویأن 

کرون بودجأه تأهأیأه نأمأائأیأم.  219111گزارش توا نستیم مبلغ 

مضمون گزارش شامأل هأمأان مأواردی اسأت کأه مأعأمأو  بأه 

 کنگره  اتحادیۀ سراسری گزارش می شود.

  دررابطه با بزرگداشت عبدلکریم الهیجی وخانم مهأرانأگأیأزکأار

که به همت کانون پژوهش فرهنگ ایران در شهرگوتنبرگ  در 

انأجأام شأد ا تأحأادیأۀ سأراسأری  5192سپتامبر  1تا  2تاریخ 

مشارکت فعال نمود  وفیلم آن را نیز درسایت اتحادیه سأراسأری 

 منعکس کرد.

  دررابطه با تدارک )اتحادیۀ سراسری ایرانیان مقأیأم اروپأاه کأه

مدت هاست در دستأور کأار اتأحأادیأۀ سأراسأری قأراردارد، بأا 

انجمن های عالقمند تبادل نأظأرشأد وبأرای بأرطأرف شأدن هأر 

گونه تردید سرانجام نامه ای تدویأن وبأرای هأمأۀ انأجأمأن هأای 

پرسی بتوانیأم تصأمأیأم نأهأائأی اروپا ارسال گردید تا با این همه 

اتخاذ نمائیم. متن این نامه به ضمیمه تقدیأم مأی شأود. فأهأرسأت 

انجمن هائی که در سراسر اروپا مورد مشورت قرارگرفتأه انأد 

هم اکنون درسایت اتحادیۀ سراسری در دسأتأرس عأمأوم قأرار 

 دارد.

  تمرکز و سازماندهی سایت اتحادیۀ سراسری در دفتأر مأرکأزی

این امکان را فراهم آورد که  به مرور اسناد ومأدارک مأوجأود 

دردفتر مرکزی را به ا ین سایت منتقل نأمأائأیأم. تأغأیأیأراتأی کأه 

دراین دوره درسایت اتحادیه سراسری امور یأاری بأه کأودکأان 

انجام شده است بسیارقابل توجه می بأاشأد واهأل فأن مأی دانأنأد  

کهاین امر وقت زیادی  را می طألأبأد ودر صأورت ادامأه ایأن 

 پروسه اتحادیه سراسری  می تواند از امکانات یک سایت 

 مهمترین اقدامات اموراجرائی در دورۀ گذشته عبارتند از:
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  درخور توجه برخوردارگردد. در این رابطه بایأد بأه تأغأیأیأرات

انأأتأأقأأال   –زیأأراشأأاره کأأرد. تأأغأأیأأیأأر بأأنأأیأأادی سأأاخأأتأأارسأأایأأت 

انأتأقأال دفأتأرهأای   –بروشورهای انجمن های عضو بأه سأایأت 

 –انتقال پرتکل های کنگره ها بأه سأایأت  –گزارش ها به سایت 

انتقال پرتأکأل   –انتقال آفیش های برنامه های فرهنگی به سایت 

اختصأا  یأک   –های  کنگره های اتحادیه سراسری به سایت 

 –بأأخأأش بأأه چأأهأأره هأأای ایأأرانأأی خأأار  از کشأأور درسأأایأأت 

اختصا  یک بخش به رویدادهای مهم جامعه ایرانی درسأایأت 

انتقال اسناد مربوط بأه تأدارک اتأحأادیأه سأراسأری دراروپأا   –

ازجمله پروتکل ها و فهرست انأجأمأن هأای اروپأا بأه سأایأت ـ 

انعکاس سایت نهادهای  فرهنگی اجأتأمأاعأی سأوئأد درسأایأت ، 

ایجاد یک بخش ویژه انجمن های عضو اتأحأادیأه سأراسأری در 

به روز نمودن صفحه اول سایت.در دستور کأارداریأم   –سایت. 

که در آینده نزدیک یک سأری اطأالعأات ضأروری ومأفأیأد را 

 برای جامعه ایرانیان درسایت بازسازی کنیم.

  امأأوریأأاری بأأه پأأنأأاهأأجأأویأأان عأأمأأد تأأ  بأأردوش دوسأأت گأأرامأأی

مسعودارفاقی وانجمن سوندسوال بوده است. این امر که عأمأدتأ  

درشمال سوئأد پأیأگأیأری مأی شأده اسأت از اهأمأیأت ویأژهأای 

برخأوردارمأی بأاشأد. امأیأد کأه درآیأنأده بأتأوانأیأم بأا مشأارکأت 

 سایرعالقمندان درسایرشهر ها امورپناهندگان را تقویت نمائیم .

  ایران کال بر دوش خانم آذر قنبری از انأجأمأن ایأرانأیأان شأهأر

شوده  بوده است . در همین رابأطأه نأامأه ای از طأرف دفأتأر 

مرکزی برای انجمن ها ارسال شد تا در صورت تمایل با ایشان 

 همکاری نمایند.

  انتقال اسناد مربوط به تدارک اتحادیه سراسری دراروپا ازجمله

پروتکل ها و فهرست انجمن های اروپأا بأه سأایأت ـأ انأعأکأاس 

سایت نهادهای  فرهنگی اجتماعی سوئد درسایأت ، ایأجأاد یأک 

بأه   –بخش ویژه انجمن های عضو اتحادیه سراسری در سایت. 

روز نمودن صفحه اول سایت.در دستور کارداریم که در آیأنأده 

نزدیک یک سری اطالعات ضروری ومفأیأد را بأرای جأامأعأه 

 ایرانیان درسایت بازسازی کنیم.

  اموریاری به پناهجویان عمد ت  بردوش دوست گأرامأی مسأعأود

ارفاقی وانجأمأن سأونأدسأوال بأوده اسأت. ایأن امأر کأه عأمأدتأ  

درشمال سوئأد پأیأگأیأری مأی شأده اسأت از اهأمأیأت ویأژهأای 

برخأوردارمأی بأاشأد. امأیأد کأه درآیأنأده بأتأوانأیأم بأا مشأارکأت 

 سایرعالقمندان درسایرشهر ها امورپناهندگان را تقویت نمائیم .

  امور یاری به کودکان ایران کال بر دوش خانأم آذر قأنأبأری از

انجمن ایرانیان شهر شوده  بوده است . در همین رابطه نامه ای 

از طرف دفأتأر مأرکأزی بأرای انأجأمأن هأا ارسأال شأد تأا در 

 صورت تمایل با ایشان همکاری نمایند.
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  امسال برای اولین بار سازمان جوانان سوئد اقأدام بأه بأازرسأی

انجمن عضو اتحادیه سراسری نمود. ما مجبأور شأدیأم  2اسناد  

ضمن مراجعه به بایگانی و تماس با انجأمأن هأای مأورد سأوال 

فوریه  52ظرف یک هفته اسناد مورد نیاز را تهیه و در تاریخ 

یرای سازمان جوانان سوئد ارسال نأمأائأیأم. در نأتأیأجأه  5192

بسیار ضروری است که اسناد انجمن ها در دفتر مرکزی کامأل 

 شود و این اقدام با مشارکت انجمن ها امکانپذیر است.

  قفسه کامل کتاب هأای ارزشأمأنأد فأارسأی  2در این دوره حدود

توسط آقای نیما هاتفی به دفتر اتحادیه سراسری هدیه شد با ایأن 

امید که این اقدام گام نخستی باشد بأرای جأمأع آوری کأتأابأهأای 

 بیشتر و تاسیس کتابخانه ایرانیان.

  دفتر مرکزی هر ساله برای دریافت حأق عضأویأت و گأزارش

ساالنه انجمن ها  دچار دردسر و گرفتاری چند ماهه  می شأود. 

عالوه بر ارسال پیاپی نامه  باید از طأریأق تألأفأن هأای مأکأرر 

انجمن ها را  یادآوری کرد که در صورت عأدم پأرداخأت حأق 

عضویت  نامشان از فهرست اعضای اتحادیه سأراسأری حأذف 

می شود. پس از قول گرفتن و منتظر شأدن دوبأاره بأایأد زنأگ 

زد و این کار همچنان جزو سیستم کأار مأا شأده اسأت. درسأال 

گذشته به علت همین مشکل  درکنگره قرار شد کأه انأجأمأن هأا 

بتوانند حق عضویت خود را در فأاصألأۀ دو کأنأگأره پأرداخأت 

نمایند. یکی از مشکأالت مأحأاسأبأه مأیأزان حأق عضأویأت هأر 

انجمن است که اغلب اشتباه می کنند. پیشنهأاد مأی شأود بأطأور 

کرون بعالوه یک کأرون بأرای هأر فأرد  511ساده هر انجمن 

 پرداخت نماید.

  دریافت گزارش ها هم دردسأر خأودش را دارد. انأجأمأن هأای

عضو اتحادیه سراسری در سأراسأر سأوئأد در طأول هأر مأاه 

فعالیت هائی را انجام می دهند که در مأحأدودۀ  شأهأرخأودشأان 

انعکاس دارد. چنانچه فعالیت ها را بطور مختصر و مفید بأرای 

دفتر مرکزی گزارش کنند و همراه آن ها چند قطعه عکس نأیأز 

ازسال نمایند ما می توانیم این گزارش ها را در سایت اتأحأادیأۀ 

سراسری منعکس کنیم و گزارش کتبي آن ها را به کنگره ارائه 

دهیم. کم کاری در این مورد به نفع انجمن ها نیست وچه بأهأتأر 

که انجمن ها گزارش دهی را جزئی از فأعأالأیأت هأای خأود بأه 

 حساب بیآورند. 

 

 با مهر و دوستی دبیر اجرائی 

 اصغر نصرتی
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 پیام نوروزی

 ایرانیان عزیز

به پیشواز نوروز می رویم  تا به رسم دیرین،   گرداگرد هم،   این نماد بلند آوازه همبستگی را پاس داریم،  و در بازاندیشی گأردبأاد 

                                                  رخدادها،  یکبار دیگر،   با ساز و سبزه و سنبل،   این شکوه همیشه جاودانه بهاری را،  درخانه ها و دل ها، ار  بگذاریم.            

بی شک آزاداندیشان میهن،  با این امید که بیرق روزگاری نو،   بر سپهرعمومی ایران زمین افراشته خواهد شد  به زایأش شأکأوفأه 

                                                   ها می نگرند،   و با فرا رسیدن سال نو،  دست افشان و پاکوبان،  رق  خوش خرام سبزه زار را نظاره می کنند.                         

ما نیز لبخند شادمانی مردم نیک آئین فالت ایران را،  در کنارسفره هفت سین،   نشانه ای بزرگ از سرگذشتی بزرگ می دانیم،  که 

با مهرو مهرورزی  گیتی آرا  شده است.  از اینرو دراین میعادگاه نوروزی،  با تقدیم بهترین شادباش ها،  سالی سأرشأارازبأهأروزی  

 برای شما آرزو داریم. بهاران خجسته باد.

        9212نوروز  - 5192مارس  -هیئت مدیره اتحادیه سراسری 

 پیام روز جهانی زن

هشتم مارس روزجهانی زن را گرامی می داریم، وبه نقش هوشمند زنان میهأن در رهأیأافأت بأرابأری بأاوری دیأریأنأه داریأم. آوازه 

حضورگسترده زنان درخا ر  از خانه و نقش ارزنده آنان در رویدادهای مهم اجتماعی نوید بخش فرجامی مبارک است . پأیأمأان مأا 

در همگامی با بانوان روشنفکر سرزمینمان نا گسستنی است. از این رو تا رسیدن به دوران تفکر مدرن، بأه دوران خأرد بأاوری از 

 پای نخواهیم نشست، و با سرور فراوان روز جهانی زن را به همه آزاداندیشان بویژه زنان سرزمینمان شاد باش می گوئیم

 5192مارس  1 -هیئت مدیره اتحادیه سراسری 

 اطالعیه

 ایرانیان عزیز

مارس در استکهلم موجب خرسندی همه ایرانیان بویژه ورزش  29برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم های ایران و سوئد در تاریخ 

 دوستان است. 

ایرانیان دوراندیش  درخار  از کشور  ایجاد ارتباط بین ورزشکاران، هنرمندان، صاحبنظران، سندیکاهای کارگری و انجمن های 

فرهنگی ایران را با جامعه جهانی گامی در جهت بالندگی افکار عمومی و جوانان میهن ارزیابی می کنند. دختران و پسران ایران 

تحت شدید ترین نامالیمات و محدودیت های اجتماعی به بازآفرینی افتخارات در عرصه های مختلف نائل می شوند.  وظیفه ماست 

که بطور گسترده از تالش آنان حمایت کنیم   و با ارزیابی درست و سنجیده از موقعیت های پیش آمده  به طرح خواست های آنان 

 بپردازیم.

ن امروز زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران با تحمل مشقات بسیار،  حتی از حضور در استادیوم های ورزشی محروم ادر ایر

شده اند.  ما برمبنای منشور جهانی حقوق بشر می باید از حقوق شهروندی زنان میهنمان دفاع کنیم.  مسابقه فوتبال ایران و سوئد 

فرصت مناسبی برای طرح حمایت از حضور زنان در استادیوم های ورزشی ایران می باشد.  برای جلوگیری از دستاویز قرار 

دادن اعتراضات درافکارعمومی جهان، وآسیب رساندن به جنبش اعتراضی مردم ایران،  طرح این خواست مدنی می باید به 

صورت آرام و به دور از هرگونه اغتشاش که موجب برهم خوردن مسابقه باشد انجام پذیرد. استفاده از چند خط نوشته مبنی بر 

 افکار عمومی را جلب می کند و به انجام مسابقه آسیبی نمی رساند. «حمایت از ورود زنان به ورزشگا های ایران»

بکوشیم با حفظ نظم و آرامش در این دیدار دوستانه تیم های ایران و سوئد شرکت کنیم  و با حفظ نظم و آرامش به دفاع از حقوق 

 زنان ایرانزمین برخیزیم.

 5192مارس  51 -هیئت مدیره اتحادیه سراسری 
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 سیوس ارگان همکاری سازمان های مهاجرین به سوئد

 

 دوستان گرامی

SIOS های سراسری سازمان های مهاجرین در  )ارگان همکاری میان سازمان های مهاجرین در سوئده سازمانی متشکل از اتحادیه

های خود اشتغال دارد. سیوس سازمانی بدون هرگونه وابستگی سیاسی و مذهبی  به این سو به فعالیت  ۲۷۹۱سوئد است که از سال 

ای  های به رسمیت شناخته شده و نشده در سوئد در کنار یکدیگر و به صورتی دموکراتیک برای جامعه اقلیت  است که در آن تشکل

های زبان مادری، فرهنگ، آموزش و دیگر  کند در زمینه کنند. سیوس تالش می چند فرهنگی در این کشور فعالیت می

های آگاهی  کوشد با بسیج افکار عمومی، انتشار مقاله ها تاثیرگذار باشد. برای اینکار سیوس می های مربوط به اقلیت گذاری سیاست

 ها تاثیرگذارد. های سیاسی مربوط به اقلیت  ها به روی روند تصمیم دهنده، در اختیار نهادن اطالعات درست و مانند این

  

اتحادیه سراسری عضو سیوس هستند و در هیئت مدیره آن نماینده دارند. اتحادیه سراسری ایرانیان نیز از سال  ۱۲در حال حاضر 

به اینجانب محول شده است. از آنجایی که  ۱۰۲۲به عضویت سیوس درآمده و نمایندگی آن در هیئت مدیره سیوس، از سال  1997

تر، بزرگتر و دارای امکانات به مراتب بیشتری از اتحادیه سراسری ما است، عضویت در آن و  سیوس سازمانی به مراتب باسابقه

شرکت در جلسات هیئت مدیره آن گذشته از انتقال تجربه و آشنایی با شبکه ارتباطی گسترده سیوس، این امکان را برای اتحادیه 

ها  سطح کالن در ارتباط با وضعیت اقلیت  گذاری ترین رویدادهای مربوط به سیاست سراسری فراهم می سازد که در جریان تازه

 گیری کند. قرار گرفته و متناسب با آن و آنچه که خواست اعضای اتحادیه سراسری است موضع

 

در هر دوره یک ساله  رئیس هیئت مدیره در سازمان سیوس از یکی از سازمان های مهاجرین انتخاب می شود. شیوه کار در هیئت 

مدیره سیوس به این صورت است که هیئت مدیره گروه کوچکتری را بنام هیئت اجرایی انتخاب و به آن اختیار عمل برای کارهای 

جلسه در سال  ۷دهد. در جلسات منظم هیئت مدیره که گاه به  های تعیین شده از سوی هیئت مدیره می اجرایی و پیگیری سیاست

های تازه برای  رسد هیئت اجرایی، هیئت مدیره را در جزئیات اقدامات خود در فاصله دو جلسه قرار می دهد و رهنمون می

 کند.  های آتی دریافت می برنامه

 

ای در شهرهای بزرگ سوئد است. در دبیرخانه سیوس تعدادی کارمند  سیوس دارای یک دبیرخانه در استکهلم و چندین دفتر منطقه

اند مسئولیت امور اداری و مالی این سازمان را به عهده دارند. هیئت مدیره و هیئت اجرایی نظارت  که به استخدام رسمی درآمده

ها بطور منظم  گیری ها و پروتکل جلسات هیئت مدیره به همراه جزییات تصمیم های سیوس دارند و تمام گزارش دقیقی به روی هزینه

ها و  شود تا اعضای سیوس نیز در جریان تالش برای تمام اعضا و از جمله دبیرخانه اتحادیه سراسری ایرانیان فرستاده می

 های این سازمان قرار بگیرند و نظارت دموکراتیک خود را اعمال کنند. فعالیت

 

های آن قراربگیرند توصیه می کنم که به سایت این  خواهند درباره سیوس بیشتر بدانند و درجریان فعالیت به عالقمندان که می

 سازمان به آدرس زیر مراجعه کنند.

 

 مهرداد صهبا

www.sios.org  

http://www.sios.org
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 فعالیت های مشترک در استان استکهلم

  انجمن پل سازان فرهنگ ایران و سوئد، انجمن کارشناسان و متخصصین، انجمن سالمندان هوسبی، انجمن ساکنین آکال با یاری

 برنامه های مشترک زیر را در دستور کار داشتند. اتحادیه سراسری استکهلم

  نفر همراه با اجرای برنامه موسیقی  921جشن شب یلدا درشیستا با شرکت 

 سخنرانی درباره تاریخ شب یلدا و میترائیسم 

 خانم نازنین افرا وآقای محبوبی  با شرکت  ۰برگزاری جشن سده:با یاری انجمن زردشتیان در سولنا 

  نفرازانجمنهای استکهلم   ۷۰-۸۰مارس در شیستا، شرکت ۸برگزاری روز جهانی زن 

  فعالیت انجمن پل سازان بین فرهنگ ایران و سوئد

  باردر هفته    ۱اجرای برنامه های فرهنگی و اجتمایی درتمام طول سال 

  رق  و آواز هنرمنداناجرای برنامه موسیقی زنده هر هفته یکبارهمراه 

  توسط متخصصین و پزشکان برای سالمنداناجرای سخنرانی و آموزش های پزشکی و بهداشتی 

 انجام مسافرت های تفریحی و بازدید از موزه ها 

 انجام مسافرت های خار  از سوئد برای اعضا 

  بزرگداشت روز زن 

  جشن نوروز، یلدا و چهارشنبه سوریبرگزاری 
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 گزارش فعالیت های انجمن باز نشستگان ایرانی مقیم استکهلم 

 

  عضوبازنشسته دارد که هر سال حق عضو.یت  خودرامی پردازند.921انجمن بازنشستگان ایرانی مقیم استکهلم  درحدود 

  نفر درمحل انجمن گرد هم جمع می شوند.  و  21تا  52روزانه  است و 91تا  92محل انجمن از دوشنبه تا جمعه از ساعت

ضمن استفاده ازامکانات انجمن با تفریحاتی ازقبیل تخته نرد، شطرنج، بازی کارت، موزیک و گفت شنود دوستانه اوقات خود 

   را می گذرانند.

 انجمن روزهای چهار شنبه از ساعت یک تا شش  بعد از ظهردر اختیار بانوان می باشد. دراین روز بانوان شیرینی می پزند 

  .بینگو، رق ، موزیک و ورزش برقرارمی باشد و یک ساعت نیم کالس زبان انگلیسی دارند 

  شب شعر با   51تا  91زبان سوئدی برقرار می باشد. روزهای پنجشنبه از ساعت  51تا  91روزهای سه شنبه از ساعت

 نفر برقرار می باشد  21حضور 

  ساعت  2نفراز اعضای ا به همراه شام و موزیک زنده به مدت  21تا  22اولین جمعه هر ماه جشن ماهانه درانجمن با ظرفیت 

 .برقرار می باشد 

 . هر ساله دو تا سه بار مسافرت باکشتی به کشور تالین و ریگا دست جمعی به مدت سه روز تدارک دیده می شود 

  .هر سال برای تشکرازفعالیت های اعضای هیئت مدیره یک یول بورد در نظر گرفته می شود 

  این انجمن دربرگزاری چهارشنبه سوری درمرکز استکهلم با تاتر سراسری سوئد همکاری می کند. و از این طریق  یک چادور

  متری با نیمکت و تلوزیون برای نشستن سالمندان  دراختیار انجمن می باشد  51دوبل 

  در یکی از سالن های شهر برگزار می  هرسال جشن های ملی مانند نوروز، شب یلدا و مهرگان با شرکت دویست نفر مهمان

 شود.

  آرای عضوهای حاضردر جلسه نمایندگان  هیئت مدیره  92مجمع عمومی انجمن دراولین شنبه ماه فوریه تشکیل می شود .

 انتخاب می شوند.

   انجمن بازنشستگان از اعضای قدیمی اتحادیه سراسری می باشد و با شرکت در کنگره  اتحادیه سراسری نظرات و پیشنهادات

 خود را جهت همکاری در چهار چوب اتحادیه سراسری ایرانیان مطرح می سازد. 
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 گزارش فعالیت های هواداران جبهه ملی در استکهلم
 

  به کسانی که درخواست پناهندکی در سوئد کرده اند ودر شرایط تازه احتیا  زیادی برای فعال شدن در جریان  رسانیکمک

درمحل انجمن که برای آن ها بسیار اهمیت پراکتیک زندکی دارند . این کمک ها عبارتند از پذیرش درخواست آن ها به عنوان 

دارد و می توانند ضمن کار با دیگرانی که تجربه زندکی در سوئد را دارند آشنا شده و ازاطالعات آن ها در مورد زندگی در 

 سوئد استفاده نمایند . 

  انجمن سعی دارد با تشکیل کالس های سوئدی و انگلیسی اعضا  را در این رابطه تقویت نماید  تا بدین ترتیب آسان تر

 مشکالتی را که محصول محیط جدیدی است از پیش پا بردارند.

  تماس با سازمان های مورد نیاز پناهجویان ، گرفتن وقت تلفتی، تماس با راهنما ها و وکالی پناهجویان چه به صورت مترجم

 تلفنی و یا به صورت همراه در صورتی که مورد نیاز افراد باشد.

 که بدون کمک افراد با   خرید دارو مراجعه به داروخانه و دکتر ، ترجمه نسخه و ترجمه نامه های افراد هم تسهیالتی است

 و مجرب این انجمن عملی نمی باشد.  سابقه

  دایر می باشد و اعضاء و عالقمندان می  51ساعت   یعد از ظهر و بعضی اوقات تا 91صبح الی  1انجمن هر روز از ساعت

 توانند در تمام روزهای هفته از محل و امکانات آن استفاده نمایند

  ، روزهای سه شنبه اعضاء و عالقمندان در محل انجمن حاضر شده و ضمن صرف ناهار راجع به مسائل سیاسی ، اجتمایی

 گرفتاری های شخصی و مشکالت انجمن با یکدیگر به بحث و گفتگو می پردازند .

 .گردید روز  جبهه ملی برگزار که توسط انجمن اخرین جشنی برگزاری جشن های ملی ایران از وظائف اصلی انجمن است

 گذار بود . آمیز و ت ثیر هشت مارس روز جهانی زن بود که علی رغم عدم امکانات مالی بسیار موفقیت

 عباس آهو چشم
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جألأسأه  51مجمأوعأا   5192اتحادیه سراسری واحد غرب در سال 

نفر اعضای هیأئأت مأدیأره،  2داشته است. دراین نشست ها همواره 

 نفر مسئوالن تدارکات حضور داشته اند. 2بازرسان و 

اعضای هیئت مدیره و انجمن های عضو در اکثر فعالیت های شهر 

 حضور داشته اند از جمله:

 

  ،بأزرگأداشأت روز زن بأا حضأأور انأجأمأأن هأای پأأریأا، مأهأأر

 مدرنیته، و بازنشستگان.

 

  چهارشنبه سوری با حضور و شرکت فعال اکثأر انأجأمأن هأای

 عضو.

 

  ،برنامه های نوروزی با حضور انجمن پریا،مهر، خانأه کأتأاب

تئاتر آزاد، اندیشه، مدرنیته و کانون بازنشستگان و باهأمأکأاری 

 آ ب اف و انجمن موسیقی کاروان.

 

  شرکت فعال در برگزاری سیزده بدر با شأرکأت فأعأال انأجأمأن

 کوالک، انجمن دیار، بازنشستگان ، مهر و مدرنیته.

 

  تشکیل کمیأتأه زنأان و هأمأکأاری بأا گأروه هأمأبأسأتأگأی زنأان

Kvinno kedjan 

 

  شرکت و حضور فعال در برنامه کمیته زنان بأا حضأور خأانأم

مهر انگیز کار همراه با فعالین کانون پژوهش، فرهنگ ایأران، 

 کانون مهر و انجمن پارتیله.

 

  حضور فعال در برنامه تقدیر از دکتر الهیجی و برنامه حأقأوق

بشر با حضور خانم مهرانگیز کار و با همکاری و حمایت آ ب 

اف، اتحادیه سأراسأری واحأد غأرب و هأمأکأاری اسأتأانأداری 

 گوتنبرگ.

 

  سپتامبر بأرای بأزرگأداشأت بأانأوی غأزل  1شرکت در مهمانی

ایران با حضور خانم مهرانگیز کار و ژیال مساعد و همأکأاری 

خانم روح انگیز از کانون مهر ایران و آقای ناصر زراعتی از 

 انجمن خانه کتاب و با همکاری گروه موزیک کاروان.

 

  برپایی جشن بزرگداشت و تقدیر از خدمتگزار جامعه ایأرانأیأان

نأفأر بأا هأمأکأاری  521دکتر منوچهری بأا شأرکأت بأیأش از 

 اتحادیه واحد غرب،انجمن چهارشنبه سوری، کانون مهر 

 گزارش هیئت مدیره اتحادیه سراسری واحد غرب
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ایران، مدرنیته، مرکزآموزش، رادیوهای شهر از جمله صأدای 

آشنا، علی رضا امیری، کانون بازنشستگان و دیگر انجمأن هأا 

 و همکاری آ ب اف.

 

  مهمانی جشن کریسمس در باشگاه اتحادیه سأراسأری و دعأوت

 از کلیه انجمن های عضو اتحادیه سراسری.

 

  برپایی جلسات سخنرانی با شرکت آقای اسفندیار طبری و خانأم

 دقیقیان.

 

 .مالقات با مسئول فرهنگی استانداری 

 

  و » فریتیدز فأورولأتأنأیأنأگ«چندین مالقات با مسئوالن سازمان

تنظیأم درخأواسأت نأامأه هأای کأمأک اجأاره بأاشأگأاه اتأحأادیأه 

 سراسری با دو انجمن عضو اتحادیه سراسری.

 

  تغییرات ممکن در ساختمان باشگاه برای تناسب آن بأا فأعأالأیأت

 های بیشتر انجمن ها.

 

 .برگزاری چندین برنامه سخنرانی و فیلم در روزهای جمعه 

 

  به آگاهی دوستان عالقأمأنأد مأی رسأانأیأم کأه بأاشأگأاه اتأحأادیأه

در اخأتأیأار  5192سراسری واحد غرب که از اول ماه فوریه 

اتحادیه سراسری بوده است پس از تغییرات جزیی بطور کأامأل 

مورد استفاده انجمن های عضو و دیگر هموطنان عأالقأمأنأد بأه 

و هم اکنأون تأمأام روزهأای   فعالیت های اجتماعی قرار گرفته

هفته برنامه های گوناگون در آن برگزار می شأود. امأیأدواریأم 

در آینده با تغییرات بیشتر سالن گنجایش بیشتری برای فأعأالأیأت 

 های فرهنگی، اجتماعی عالقمندان داشته باشد. 

 

ضمنا  مسئوالن اتحادیه واحد غرب در اکثر فعالیت های دیأگأر 

انجمن های شهر شرکت فعال داشأتأه انأد. امأیأدواریأم در سأال 

آینده با تالش اعضا و همکاری انجمن هأای عضأو و حضأور 

هیئت مدیره ای فعال تر از پیش خدمأات بأیأشأتأری بأه جأامأعأه 

 ایرانی مقیم گوتنبرگ داشته باشیم.

 

 

 هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان

 واحد غرب 
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 بزرگداشت زنده یاد ابراهیم یونسی  

یکأی از آفأریأنأشأگأران  مراسم بزرگداشت زنده یاد ابراهیم یونسی

بزرگ عرصه فرهنگ و ادبیات معاصر میهنمان ایأران، و خألأق 

در مأحأل  5192ژانأویأه  99های ساکأن آن،  در روز شأنأبأه 

در ایأن مأراسأم کأه بأا حضأور سازمان  آب اف  برگزار گردید. 

تعدادی از اعضاء و دوستان انجمن برگزار شد؛ یاد این شخصیأت 

پأیأرامأون برجسته فرهنگی و اجتماعی ، طی سخنرانی و گأفأتأگأو 

زندگی سیاسی ،اجتماعی ، ادبی وفرهنگی ایشان ، گرامأی داشأتأه 

 شد.

 بررسی تحوالت آذربایجان 

به منظور بررسی تحوالت سال های اخیر در آذربایجان، نشسأتأی 

توسط انجمن مهرگان با حضور تعدادی از اعضاء و عأالقأمأنأدان 

 52به این موضوع ترتیب داده شد. در این نشست که روز حمعه 

در محل سازمان آب اف برگزار شد، آقأای حسأیأن  5192  آپریل

یحیائی ضمن یک بررسی تاریخی،  در مورد تحوالت سأیأاسأی ، 

اجتماعی و اقتصادی در آذربایجان سخنانأی ایأراد کأردنأد. سأپأس 

 جمع حاضر به گفتگو و تبادل نظر در باره موضوع پرداخت.

 برگزاری اردوی تفریحی 

در محلی با طأبأیأعأتأی  5192آگوست  91تا  1اردو در روزهای 

در حوالی منطقه اودواالبرگزار شد. شأرکأت  »آمنس   «زیبا  بنام

کنندگان در اردو ضمن تجدید دیأدار، بأا فأعأالأیأتأهأای تأفأریأحأی ، 

 روزهای شاد و بیاد ماندنی را در کنار هم گذرانند.

 برگزاری نشست در رابطه با اوضاع بلوچستان 

کینیدا ایینیجیا   دقیقه زودتر از پایتخت خودنمایی میی ۵۴آفتابش  «

هیای  سرزمین آفتاب ایران است. سرزمین زحمتا یادگار اسطوره

 »ایرانی و همزیستی مذاهب الهی... 

دفتر اتأحأادیأه در محل  5192نوامبر  1این نشست در روز شنبه 

. هأدف از بأرگأزاری سراسری ایرانیان ـ واحد غرب برگزار شد

این نشست که با حضور تعدادی از عالقمندان و ازجمله هموطنان 

بلوچ همراه بود، شناخت بیشتر از اوضاع بلأوچسأتأان و تأحأوالت 

ویژه این منطقه بود. در این نشست آقای هلمأنأد اربأابأی بأه ایأراد 

سخنرانأی در مأورد اوضأاع فأرهأنأگأی، اجأتأمأاعأی، سأیأاسأی و 

جغرافیائی این منطقه پرداخت. سپس جمع حأاضأر در چأارچأوب 

اطالعات، تجربیات و دیدگاههأای خأود بأه بأحأث و تأبأادل نأظأر 

پیرامون اوضاع بلوچستان و شأرایأط زنأدکأی مأردم ایأن مأنأطأقأه 

 پرداختند.

 هیئت مدیره انجمن مهرگان ـ گوتنبرگ

 خالصه فعالیت های انجمن مهرگان ـ گوتنبرگ 
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 فهرستی از فعالیت های انجمن ایران و سوئد در مالمو

 بزرگداشت "دکتر عبدالکریم الهیجی"

 با حضور "مهرانگیز کار"

 September 2زمان: 

 Folkets Hus Göteborgمکان: 

 کنسرت بزرگ "شاهین نجفی"

 با همکاری "تئاتر ملی سوئد" 

 Maj 91زمان:

 91:21ساعت شروع: 

 کنسرت بزرگ دریا دادور

 Tangoplatset, Amiralsgatan 21مکان: 

 91:21ساعت شروع:      April 51زمان: 

دریا دادور خوانندگی اپرا را از ایران آغاز کرد. با 

 DEMتوجه به صدای فوق العاده، او توانست جایزه 

از آن خود کند. سبک  9111فرانسه را در سال 

شگفت انگیز و منحصز به فرد او در سوپرانو اکنون 

در سراسر جهان شناخته شده و او توانسته با ترکیب 

موسیقی سنتی ایران و موسیقی کالسیک غربی سبکی 

 جدید را به خود اختصا  دهد.

 «Julbord»برگزاری میز غذای ویژه کریسمس  

این مراسم در محل انجمن ایأران و سأوئأد بأا حضأور 

کارمندان، تأعأدادی از  اعضای کانون امید برگزار شد.

اعضای انجمن و پناهجویان نهار را در کنار یأکأدیأگأر 

تهمورث یاسمی در آغاز این مهأمأانأی فأرا  میل کردند.

رسیدن سال نو میالدی را به حاضرین تبریک گأفأت و 

ابراز امیدواری کرد که سال نو، سال خوب و پر باری 

 برای همکاران در انجمن و جامعه باشد. 

 جشن بزرگ "چهارشنبه سوری"

 با همکاری "تئاتر ملی سوئد" 

91- Mars - 5192 
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 جشن بزرگ "چهارشنبه سوری"

 با همکاری "تئاتر ملی سوئد" 

91 - Mars - 5192 

Folkets Park, Malmo  

سوئد  -شب یلدا با انجمن ایران  

حافظ خوانی، دو نوازی، موسیقی سنتی، 

 موسیقی پاپ و دی جی یاشار

 کنسرت بزرگ محسن نامجو در مالمو

 5192فوریه  51زمان: 

 Moriska Paviljongenمکان: 

Folkets Park, Norra 

Parkgatan 5 

 کنسرت نوروزی 

 با همکاری "تئاتر ملی سوئد" با حضور

پدارم شهالیی خواننده و موزیسین   

 علی عظیمی آواز خوان ایرانی مقیم لندن

 کنسرت موسیقی سنتی ایران

بأه زبأان فأارسأی و کأردی تأوسأط گأأروه 

ژانأویأه   91موسیقی "هزار طرز" یکشنبه 

بأا هأمأکأاری تأعأدادی از  91:21ساعت 

تشکل هأای فأرهأنأگأی در مأدرسأه عأالأی 

 موسیقی شهراجرا شد. 

 مراسم سنتی سیزده بدر

ادر کنگس پارک شهر مالمو از ساعت 

صبح  برگزار گردید. 99  
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 كالسهاي كشتی

عالقمندان به كشتی می توانند در تمرین های روزهای دوشنبه , 

  59-91ساعت   چهارشنبه, جمعه

 شركت كنند .  kulaks sport hallدر ادرس 

 این كالسها رایگان و بدون محدودیت سني میباشد

 

 

 

 

 

 

 سرگرمی روزانه

روزانه تعداد زیادی از اعضای انجمن و افراد مأتأفأرقأه بأه دفأتأر 

انجمن مراجعه می نمایند و ساعاتی از اوقات  خأویأش را سأپأری 

می کنند. آنان در سأالأن اجأتأمأاعأات انأجأمأن جأمأع مأی شأونأد و 

بصورت گروهی از امکانات تفریحی موجود در سالن اجتأمأاعأات 

انجمن که شامل میز پنگپنگ، فوتبال دستی و شأطأرنأج مأی بأاشأد 

 استفاده می نمایند.

 

 

 

 

 کالسهای ورزش رزمی 

 91.11کاراته شوتوکان دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 

در  Hermodsdalsskolanدر سالن ژیمناستیک مدرسه 

مالمو با مربیگری آقای عزتیان برگزار می شود. برای ثبت نام 

 تماس حاصل فرمائید 11122 در این کالس ها با تلفن انجمن

 

 

 

 تماشای بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی 

واقع «Moriska» مسابقات جام جهانی در موریسکان

درفولکتس پارک شهر مالمو توسط صفحه نمایش بزرگ همزمان 

با انجام بازی ها بصورت مستقیم پخش خواهد شد و عالقمندان 

می توانند بصورت دست جمعی به تماشا بپردازند. مسئوالن و 

اعضای انجمن "ایران_سوئد" نیز برای تماشای مسابقات تیم ملی 

 ایران با تیم های هم گروهش حضور خواهند داشت. 
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 کار تابستانی برای جوانان

نفر جوان همزمان با فرا رسیدن تعطیالت  51نزدیک به 

تابستانی در ماه ژوئن فعالیت خود را در انجمن "ایران_سوئد" به 

عنوان کار تابستانی آغاز کردند. گروه دوم این افراد که شامل 

نفر دیگر می شدند همزمان با پایان دوره کاری یک ماهه  51

 گروه اول، فعالیت خود را در انجمن آغاز نمودند.

 

 

 

 

 

 بررسی مشکالت خانواده

اینکه چرا زو  ها مجبور به طالق می شوند و ازدوا  های 

 نافرجام رو به گسترش است، دالیل مختلفی دارد.

 91نشست تخصصی پیرامون مشکالت زناشویی روز جمعه 

بعد از ظهر با حضور خانم فرشته قاسمی  2اکتبر ساعت 

 متخص  روان درمانگر در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

 

 

 

 

 کانون امید

کانون امید" متشکل از جمع بانوان مسن و بازنشسته ای هستند "

که توانایی اجرای کار را ندارند و به همین دلیل خانه نشین می 

باشند. انجمن "ایران_سوئد" با هدف جلوگیری از پیری، 

فرسودگی زود رس و انزوای این افراد، کانون امید را ایجاد 

کرده است. اعضای این کانون روزهای دوشنبه، چهارشنبه و 

در سالن اجتماعات انجمن  92الی  91جمعه هر هفته از ساعت 

  گردهم جمع می شوند و به فعالیت های جمعی می پردازند.

 

 

 

 انتخابات سوئد

سوئد" میزبان  -سپتامبر انجمن "ایران  2روز جمعه هفته جاری 

نشست نمایندگان احزاب سیاسی خواهد بود. این نشست دو ساعته 

با بحث و گفتگو در مورد  92:21شروع و تا  92:21از ساعت 

انتخابات ادامه خواهد یافت. این نشست با همکاری مشترک 

سوئد" ، انجمن "بچه های تنها در سوئد" و  -انجمن "ایران 

  سازمان "سییوس" برگزار می شود.
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 کالس آموزش هنر نقاشی

کالس آموزش هنر نقاشی در دستور کار انجمن ایران و سوئد 

است. هنرجویان با شرکت کردن در این دوره آموزشی تکنیک 

 های مختلف هنر نقاشی را طی مدت کوتاهی خواهند آموخت.

هنرمند توانا محمود تهرانفر به عنوان استاد، مسئولیت برگزاری 

 این دوره آموزشی را به عهده دارد. 

 

 

 

 کالس آموزش موسیقی

محلیه ده  -ملی -به منظور حفظ و اشاعۀ موسیقی ایرانی )سنتی

سالی است که مدرسۀ موسیقی در انجمن ایران و سوئد توسط 

آقای رضا شایسته دایر شده است. در این مدرسه سازهای ایرانی 

از جمله تار، سه تار، سنتور، تنبک، دف ، کمانچه و آواز 

 ) تصنیف خوانیه تدریس می شود.

در مدرسۀ موسیقی انجمن برای هنرجویانی که امکان تهیۀ ساز 

ندارند امکاناتی فراهم آورده شده است که هنرجویان میتوانند ساز 

 مورد عالقه شان را قرض و یا خریداری کنند.
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 غذا   مارس با سخنرانی، ۸زن  جهانیبرگزاری جشن روز

 مسابقه سرگرمی، موزیک و رق   های ایرانی،

  با  مارس، ۲۸برگزاری جشن چهار شنبه سوری، سه شنبه

 برپا یی آتش، رق ، موزیک و پذیرائی از مهمانان 

  کلیپارائه گزارش در رادیو تلویزیون و روزنامه محلی فیلم 

  روزنامه محلی  در گزارشارائهSLA 

  ها ی تنهابچه رادیو محلی از  در گزارشارائه 

 با موزیک زنده، مسا بقه،   برگزاری جشن سال نوایرانی

 و سفره هفت سین.   رق  های محلی ایرانی

  بدر در فضا ی باز سیزده برگزاریBillingen  موزیک با

 و پذیرائی از شرکت کنندگان مسا بقه  ، اجرای 

  جشن نیمه تابستان همراه با موزیک ،رق  و برگزاری

 پذیرائی از شرکت کنندگان  در کنار دریاچه

 شرکت در مراسم فرهنگ های مختلف در منطقهRyd   

   برپ یی حرا  محلیLoppis  

 کوتاهی  ازایران و فرهنگ ایران در کتابخانه   معرفیRyd 

  شهر  سالگی مرکز فرهنگی ۰۰جشن شرکت در 

  برگزاری سالگرد تاسیس انجمن ایرانیان درSkövde  

 آقای زهتاب  و خانم موید    فرهنگی برگزاری سخنرانی 

 سال نو میالدی  برگزاری جشن 

  والیبال در سا لن مدرسه برگزاری مسابقات ورزشی 

 فوتبال ایران با نیجریه و  بوسنی  بطور  نمایش مسابقات

 همزمان در پرده بزرگ مدرسه 

 فایقه حاجی محمدی -  شودهانجمن ایرانیان در 

  شودهدرشهرگزارش فعالیت های انجمن ایرانیا ن 
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 انجام دو پروژه 

 .پروژه بزرگ بوده است ۱انجمن ایرانیان در این دوره  دارای 

 پروژه اول)با ما حرف بزن نه درباره ماه 

کار با جوانان که بر روی   سال بوده است.۲مدت این پروژه 

  به پایان می رسد. ۱۰۲۰تمرکز دارد و  در آپریل 

 پروژه دوم )حقوق بشر در عمله

این پروژه از طرف دانشگاه اپسا ال و دانشگاه امئو به انجمن  

 به پایان می رسد. ۱۰۲۰ایرانیان سپرده شد و در آپریل 

 

 ۸۴۱۰۵مارس  

مارس  ۸بزرگداشت روز زن با  سخنرانی در مورد پیداش 

وضعیت  زنان در جهان با همکاری انجمن زنان در خانه   و

رق  وموسیقی  فرهنگی الیدهم برگزار شد. دراین برنامه که با 

نفرشرکت داشتند که اکثرا را زنان تشکیل  ۸۰تعداد  همراه  بود 

 می دادند. 

 

  هفته بزرگداشت نوروز 

مارس همراه با   ۱۲تا  ۲۱این مراسم در خانه شیشه ای از 

برپایی نمایشگاه نوروزی،  نمایش فیلم نوروز، نمایشگاه لبا س 

برگزار گردید.روزانه بین   ۲۹الی  ۲۱های محلی  از ساعت 

  از این نمایشگاه دیدن نمودند. ۱۰۰تا  ۲۰۰

 

  مارس ۰۸جشن چهار شنبه سوری   

این جشن بزرگ به روال سال های گذشته درمرکز شهر امئو و 

درهمکاری با کمیته چهارشنبه سوری بر گزار گردید. این 

برنامه  که شامل برافروختن آتش  موزیک و رق  بود تا 

آقای اصغر  نصرتی دبیر  ادامه داشت.در این جشن  ۱۲ساعت 

 اجرائی اتحادیه سراسری سخن گفت .

 

 مارس ۴۴جشن نوروز 

جشن نوروزبا همکاری جوانان افغانی و انجمن کردها در خانه   

نفر شرکت  ۲۰۰برگزار شد. در این جشن حدود  فرهنگی الیدهم 

کرده بودند. دی جی امید از استکهلم مسئول موزیک بود.سفره 

چیده شده بود. و با غذا از مهمانان پذیرائی  می  هفت سین هم 

 شد. 

 

  اگوست 10امئوهمکاری با کلیساهای 

این جشن بزرگ در زمین فوتبال با غذای ایرانی و نمایش لباس 

 محلی برگزار شد.

 گزارش فعالیت های انجمن ایرانیان امئو.
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 آپریل۰۴سمینار حقوق بشر 

نماینده انجمن ایرانیان با همکاری دانشگاه اوپساال و امئو در یک 

سفر نمود. دراین سمینار  روزه به کشور یونان  ۲سمینار 

درمورد مقایسه مسائل مربوط به حقوق بشردر کشور سوئد و 

 یونان صحبت شد.

 

 آپریل ۴۲جاز      با فستیوال          همکاری انجمن ایرانیان 

کنسرت بزرگی به عنوان  شبی به نام خیام و بلمن  در خانه  

که مورد استقبال  مردم با شرکت مهسآ وحدت برگزار شد 

 سوئدی ها قرار گرفت.

 

   مای۴۵امئو  روز فرهنگی 

مای روز فرهنگی امئو  گروه بسیار بزرگی از  ۱۲هر ساله در

کشورهای اروپا به امئو می آیند. انجمن ایرانیان نیز در این جشن 

ز اشرکت فعال دارد و با رق  و موسیقی  و سروغذای ایرانی 

شرکت کنندگان پذیرائی می نماید.در سال گذشته برنامه آقای 

 هوشنگ مهاجری  با ویولن و ضرب مورد استقبال قرار گرفتند.

 

  اگوست 01و  04امئوفستیوال گل در مرکز شهر 

در این فستیوال انجمن ایرانیان به مدت دو روز در مرکز شهر 

چادر بر پا کرد و انجمن هم جهت معرفی غذای ایرانی در این 

 مراسم شرکت کرد.

 

   سپتامبر 42شب فرهنگی درمنطقه اولیدهم 

این شب به همراه اعضای انجمن با پخش موسیقی و سرو غذا 

 ایرانی تا پاسی از شب برگزار شد.

 

  اکتبر 01همکاری با انجمن جوانان 

این جشن در مدت دو شب با پخش فیلم و برگزاری سمینار  و 

 سرو غذای ایرانی و افغانی برگزار شد.

 

   نوامبر 02تا 01ادامه پروژه با جوانان 

دراین سه روز انجمن در خانه مردم اومئو در فعالیت های 

 مربوط به حقوق بشر شرکت کرد.

 

  فوریه 42تا  42روزهای حقوق بشردرلندن 

نمایندگان انجمن ایرانیان در سمیناری در مورد حقوق بشر در 

 لندن شرکت نمودند.
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   نوامبر 41گالری نقاشی اروپا 

انجمن فعاالنه در این روز در خانه فرهنگ ارشبودا به همکاری 

با برگزار کنندگان گالری پرداخت. این همکاری به صورت پخت 

غذای ملل مختلف و نمایش لباس های ملل و صنایع دستی مناطق 

 مختلف ایران انجام شد. 

 

  دسامبر 41جشن شب یلدا 

با سرو  52تا  91این جشن درمرکز فرهنگی اولدهم از ساعت 

 شیرینی و قهوه و چای برگزار شد.

 

  مارس 1روز جهانی زن 

انجمن ایرنیان در سمینار انجمن ماما افریقا شرکت کرد و روز 

 زن را گرامی داشت.

 

  مارس 02چهارشنبه سوری 

جشن چهارشنبه سوری در مرکز شهر همراه با آتش بازی و سرو 

 آش و موسیقی همراه با دی جی برگزار شد.

 

  پخش برنامه های رادیو ایرانیان 

برنامه دارد. از امئو هرهفته روزهای یکشنبه رادیو ایرانیان در 

ابن رادیو برنامه های اجتماعی ، فرهنگی ، خبری و آموزشی 

پخش می شود. رادیو ایرانیان از کمک بسیار بزرگ بیمه 

 فولکسام برخوردار است.

 

 برگزاری کالس زبان سوئدی 

از دیگر فعالیت های انجمن می توان به برگزاری کالس زبان 

ی اشاره کرد . این کالس ها از دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت سوئد

 ادامه دارد. 92الی  91

 

 کمک به پناهندگان و مبارزه با بیگانه ستیزی 

با گرفتن وکیل و کمک های مادی و معنوی   امئوانجمن ایرانیان 

بطور مستمر  به پناهندگان کمک می کند. و ضمن همکاری با 

مرکز مبارزه با بیگانه ستیزی به موقعیت ایرانیان در سوئد یاری 

 می رساند.
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 گردهمایی زنان در طول هفته 

با   92تا   92گردهمایی زنان از دوشنبه تا پنجشنبه بین ساعت   

فعالیت های گوناگون مانند ورزش گروهی ، یادگیری رق  

ایرانی ، بازی های کمک کننده به  همبستگی افراد و یاری به 

 رعایت }حقوق بشر در عمل { انجام می شود.

 

 .ژانویه 01گردهمایی سال نو میالدی 

انجمن ایرانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو میالدی با انجام یک 

 گردهمایی با سرو شام از شرکت کنندگان پذیرائی نمود.

 

 آیدا مهرانی 
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  گزارش کانون ایرانسرا از شهر سوندسوال

 

خود را جهت اطالع اعضای اتحادیه سراسری ایرانیان مقأیأم سأوئأد اعأالم  5192ایرانسرا خالصه ای از فعالیت های سال   کانون 

 : می دارد

 .برگزاری مراسم چهار شنبه سوری با شرکت عالقمندان و اعضای انجمن ایرانسرا که مورد توجأه اهأالأی شأهأر قأرار گأرفأت 

طبیعت برفی و پذیرائی از ایرانیان شرکأت   گرد همایی به مناسبت فرا رسیدن سیزده نوروز تحت عنوان  سیزده بدر در آغوش

 کننده.

 دعوت از آقای بیژن شفیعی همراه با آقای میکاییل پترسون از بیمه فولکسام جهت هماهنگی و اطالعات در مورد انواع بیمه. 

 فاطمه پاکیاری ) وکیل پایه یک دادگستری سوئد ه و پناهجویان ایرانی و افغانی جهت تأبأادل نأظأر و راهأیأابأی   دعوت از خانم

حضأور داشأت  برای مشکالت حقوقی پناهجویان. در این جلسه که آقای اصغر نصرتی دبیأر اجأرایأی اتأحأادیأه سأراسأری نأیأز

جلسه ضمن پأرسأش و در این  مختصری در رابطه با نقش اتحادیه سراسری در یاری رساندن به انجمن های ایرانی گفتگو شد.

 . پاسخ، به سواالت پناهجویان در زمینه دریافت اقامت پاسخ مقتضی از سوی بانو پاکیاری داده شد

 یکی از اقأدامأات مأوثأر و کأار سأاز انأجأمأن  همیاری در اسکان چند پناهجو و انتقال آنان از بیمارستان به کمپ های پناهندگی

 ایرانسرا بوده است که معموال هر ساله انجام می شود.

 

  خسرو فریدیان

  مسعود ارفاقی
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 فعالیت های انجمن ایرانیان وستروس
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Innehållsförteckning 
 
 
9.Kultur 
 
5.Samhällssociala 
 
2.Sport och Fritid 
 
2.Kontakter och Samarbetsorganisationer 
 

Ung-IRIS 
Iranska Riksförbundet I Sverige 

Ungdomskommitté 
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0. Kultur 
 

Eldfest 
 

Eldfesten eller Chaharshanbeh Soori som den 

heter på Persiska, är en kulturell högtid som 

har nära anknytning till det Iranska nyåret.  

Eldfesten firas den sista tisdagen före vård-

agjämningen vilket faller in med det Iranska 

nyåret, Nouroz. 

Denna högtid är en festival med våren, solen, 

ljuset och det nya året i fokus som har firats i 

nästan 2111 år tillsammans av många olika 

folkslag utan att begränsas av nationsgränser 

och språkbarriärer.  

 
Vi ville därför återigen ta vara på och lyfta fram 
denna folkliga tradition genom att fira Eld-
festen som aldrig förr med sprakande eldar, 
ljuvlig musik, enastående artister och fantas-
tiska pyrotekniska shower.  
Vi ville genom högtiden sprida ljus, värme och 
kärlek med eldens intensitet .  
 
Vårt mål var att denna folkfest skulle flyttas ut 
från förorten till en av innerstans mest pres-
tigefulla platser och där etableras som en 
återkommande festival i Sverige till för alla 
oavsett nationalitet, ålder, religion eller etnisk 
tillhörighet. 
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Den 91 mars 5192 fylldes därmed Kungsträdgården (http://www.eldfesten.info/stockholm/) i 
centrala Stockholm, Heden (http://www.eldfesten.info/goteborg/) i Göteborg, och Folkets Park 
(http://www.eldfesten.info/malmo/) i Malmö av världsartister, dans, mat och gemenskap under 
bar himmel.  

Noroz fest och firandet 
 
Nouroz (persiska för 'ny dag', translittereras även norooz, nowruz), är de iransktalande folkens 
nyårsdag som infaller på vårdagjämningen. Nouroz firas för att välkomna våren och solens 
återkomst av perser, afghaner, balucher, pashtuner, tadzjiker, zazaer och azerer, m.fl. 
Nouroz är nära förknippad med iranska religioner, och i synnerhet zoroastrismen som var 
statsreligion i de persiska rikena under antiken: akemenider, parther och sasanider. Till de 
religiösa bekännare som över hela världen firar högtiden hör förutom zoroastrier även kopter, 
aleviter och bahá'íer.Den 59 mars firade vi Nouroz i KUFiMs lokal. Vi bjöd på sötsaker och 
lyssnade samtidigt på musik. 
Datum: 59 mars 5192 
Plats: KUFiMs lokal 
Arrangörer och medverkande: ISF, Herrgårds Kvinnoförening, IRIS, Ung-IRIS, KUFiM 
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Sizdeh bedar 
 
Avslutningen på Nowrooz firas 92 dagar efter nyåret. Detta firas med utflykter. 
Detta året anordnades även en utflykt för medlemmarna. 
 
Tretton dagar efter det nya året – det vill säga 5 april – infaller sizdah-be-dar (bokstavligen 
'bortom trettonde dagen', i överförd bemärkelse ungefär "bortom den trettonde dagens otur") 
vilket sätter punkt för nyårsfirandet. Denna dag firas ofta med fester i det fria, och gärna med 
musik och dans. Det förekommer flera lokala och regionala variationer av traditionerna i sam-
band med festligheterna. 
 
Datum: 5 april 5192 
Plats: Folkets Park 
Arrangörer och medverkande: ISF, Herrgårds Kvinnoförening, IRIS, Ung-IRIS, KUFiM 

Darya Dadvar konsert  
 
Operasångerskan Darya Dadvar började sjun-
ga opera under sin uppväxt i Iran. 
 
Hennes vackra sopran har nu ett världsrykte, 
och hon har skapat sin egen stil genom att 
kombinera traditionell musik från Iran med eu-
ropeisk klassisk musik, jazz och blues. 
 
 
Datum: 51 april 5192 
Plats: Folkets Park 
 
Arrangörer och medverkande: Riksteatern, 
ISF, Tangopalatset, IRIS och Ung-IRIS 
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Shahin Najafi konsert  
 
Shahin Najafi är poet, musiker, låtskrivare och 
en av de mest kontroversiella sångare/musiker 
i Iran idag. Han har redan hunnit släppa sju 
album och turnerat världen över. I sina texter 
tar han upp ämnen som berör mänskliga rät-
tigheter, kvinnors svåra situation, bristen på 
demokrati i hemlandet och mycket annat.  
 
Konserten var och är en del av Riksteaterns 
temasatsning Voices of Change. Här lyfter de 
fram urbana scenkonstaktörer från hela 
världen som verkade för positiv förändring ge-
nom sitt konstnärskap. Röster som inte kan 
göra sig hörda i hemlandet utan att riskera att 
fängslas för sina åsikter får här möjligheten att 
uttrycka sig.  
Datum: 91 maj 5192 
Plats: Folkets Park 
Arrangörer och medverkande: Riksteatern, 
ISF, Tangopalatset, IRIS och Ung-IRIS 
 

 

Sveriges Nationaldag 
 
Nationaldagen firades med en utflykt för 
medlemmarna till först Stortorget och därefter 
till Folkets Park. 
Datum: 2 juni, 5192 
Plats: Stortorget och Folkets Park, Malmö 
Arrangörer och medverkande: 
ISF, Herrgårds Kvinnoförening, IRIS, Ung-
IRIS, KUFiM  
 

 

 

Midsommarafton 
 
Även denna midsommarafton firades med mid-
sommarmat och firande i KUFiMs lokal. 
 
Datum: 51 juni, 5192 
Plats: KUFiMs lokal på Bellevuegården, 
Malmö 
Arrangörer och medverkande: KUFiM, ISF, 
Ung-IRIS, Herrgårds Kvinnoförening 
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Julfirande och Julbord 
 
Julen firades både i KUFiMs och ISFs lokal vid 
olika datum med ett julbord för föreningens an-
ställda, medlemmar och partners. 
Datum: 91 dec 5192 
Plats: KUFiMs lokal 
Arrangörer och medverkande: KUFiM, Ung-
IRIS, ISF, Herrgårds Kvinnoförening 
 

 

4. Samhällssociala 
 
Pedagogi 
 
Förbättrad pedagogik och bättre hälsa 
Föreläsning med Natasa R. om sambandet 
mellan förbättrad pedagogik och bättre hälsa 
för skolelever. 
Hon berättade även om det projekt som denne 
jobbar med vilket syftar till att utveckla barnens 
och ungdomarnas förmåga. Att ur ett pedagog-
isk perspektiv växa vidare till starka individer 
som kan klara sig i samhället på ett bra sätt.   
Datum: 52 jan 5192 
Plats :KUFiMs lokal 
Arrangörer och medverkande: ISF, Herrgårds 
Kvinnoförening, IRIS, Ung-IRIS, KUFiM 
 
 
 
 

Läkare utan Gränser 
 
Föreläsning om Läkare utan Gränser 
Syftet med seminariet var att dels upplysa och 
dels engagera fler ungdomar att bli 
intresserade av att jobba med frivilliga organi-
sationer. 
Föreläsare: Arash A. 
Datum: 92 feb 5192 
Plats : KUFiMs lokal föreningen, Ystadvägen 
22, Malmö 
Arrangörer och medverkande: ISF, Herrgårds 
Kvinnoförening, IRIS, Ung-IRIS, KUFiM 
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IT Support 
 
Informationsträff om vidareutbildning på hög-
skolan 
Föreläsarna var bl.a. Mahyar S. 
(systemvetare), Patrik. S (Tandläkarstudent), 
Lina H. (Samhällsvetare).  
Datum: 52 apr 5192 
Plats :KUFiMs lokal 
Arrangörer och medverkande: ISF, Herrgårds 
Kvinnoförening, IRIS, Ung-IRIS, KUFiM  
 
 

Skola, samhälle och föreningsen-
gagemang  
 
Maryam A. och Ali. G. berättade om sam-
hällsengagemang och hur detta intresse kan 
redan vid låg- och mellanstadiet väckas för 
barn- och ungdomar för att de senare skall 
kunna engagera sig inom olika organisationer. 
Datum: 91 maj 5192 
Plats: KUFiMs lokal 
Arrangörer och medverkande: ISF, Herrgårds 
Kvinnoförening, IRIS, Ung-IRIS, KUFiM  
 

 

Ung i Sommar 
 
Sommaren 5192 har ISF och KUFiM kunnat 
återigen ta emot över 21 praktikanter, delade 
på 52 ungdomar för varje period. 
Datum: 92 juni – 8 augusti 5192 
Plats: KUFiMs och ISFs lokal 
Arrangörer och medverkande: ISF, Herrgårds 
Kvinnoförening, IRIS, Ung-IRIS, KUFiM  
 
Under tiden vi haft Ung i Sommar praktikanter 
har vi även haft Sommarkul från Malmö Stad. 
Med detta har vi haft många olika aktiviteter för 
barn och ungdomar, både inomhusaktiviteter 
såsom utomhusaktiviteter. 
 
Praktikanterna har varit ansvariga för Som-
markul och barnen som besökt ISF och KU-
FiMs lokaler. 
 
Även denna sommar har aktiviteterna varit 
givande och produktiva. 
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1. Sport och Fritid 
 
Ung-IRIS har under 5192 tillsammans med 
KUFiM och ISF fortsatt med sitt kontinuerliga 
sportaktiviteter både inomhus och utomhus 
och detta i samarbete med bl.a. Malmö 
Fritidsförvaltning, Malmö Stad, FC Rosengård, 
Kingfishers basketklubb och många fler.  
Dessa aktiviteter har bl.a. inkluderat: 
 
Fritidsverksamhet 
KUFiMs lokal 
ISFs lokal 
Basket 
Dammfri sporthall  

 

 

Fotboll 
Lorensborgsskolan 
Kirsebergsskolan 
Slottstadens sporthall 
Dammfri sporthall 
Stadium sträningsplan 
 
 
 
 

Volleyboll 
Dammfri sporthall 
Bo19 volleyboll 
Gamla IP 
 
 
 

Badminton 
Slottstadens sporthall 
 
 
 

Kul i Fem 
Under Sportlovet har Ung-IRIS tillsammans 
med KUFiM och ISF anordnat sport- och 
fritidsaktiviteter med stöd av Malmö 
Fritidsförvaltning för barn och ungdomar. 
Vi hade ett väldigt lyckat verksamhet för Kul i 
Fem med många besökare. 
 
Datum: 91-59 feb 5192 
Plats: ISFs och KUFiMs lokal 
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Basketturnering 
 
Den 92 augusti anordnade Kingfishers 
tillsammans med  KUFiM, Ung-IRIS och ISF 
en basketturneringturnering. 
 
Syftet med basketturneringen var att dels 
skapa ett event där boende här kunde lära 
känna varandra bättre och börja skapa en 
samhörighet med varandra och dels att kunna 
marknadsföra våra organisationer till andra 
Malmöbor och kunna visa dem vad som finns 
här i närområdena och vad vi erbjuder för 
aktiviteter. 
 
Arrangörer och medverkande: Kingfishers, ISF, 
KUFiM och Ung-IRIS 
 
Basketturneringen började klockan 92 med 
invigning och presentation och musik. Det var 
sammanlagt 2 lag  
Dagen avslutades med en ceremoni för 
vinnarna med prisutdelning. 
Förutom olika vinster fick även alla deltagare 
ett plakat som tack för att dessa varit med på 
basketturneringen. 
 
Även en streetbasket turnering anordnades 
den 21 augusti av Kingfishers, ISF, KUFiM och 
Ung-IRIS. Där hade sammanlagt 2 lag anmält 
sig.  
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Under 5192 har vi fortsatt vårt samarbete med 
tidigare partners och kontakter, vi har genom 
bra samarbete kunnat stärka våra relationer 
med dessa organisationer och grupper. 
 
Ung-IRIS har haft ett nära samarbete med: 

2. Kontakter och Samarbetspartners 
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Föreningen åldre Iranier i Linköping ”SAM” 

Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsåret 5192-19-19  -  5192-95-29 

Styrelsen har bestått av 

Ordförande  Shapoor Hajinejad 

 Kassör Hossein Moshirian 

 Sekreterare  Azar Liravi 

 Ledamot  Sholeh Sabet 

 Ledamot  Atiyeh Mahdi 

Samt suppleanter 

 Ebrahim Ranjkeshan 

 Bahman Molazadeh 

Styrelsen hade 2 formella sammanträden under året. Under hela  

Verksamhetsåret hade styrelsen minst 5 medlemar närvarande i  

 Föreningens lokal på fredagar under lunchtid (99:21-92:11). 

Övriga förtroendeposter 

Valberedningen har bestått av 

Dariosh Farhadi 
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Viktiga händelser under året 

Föreningen har sökt hjälp av en erfaren  ekonomirevisor för att ta  

Hand om sin ekonomi. AF fas2 praktikanter utökades med 5-2  

Personer.  

Andra aktiviteter under varksamhetsåret har bestått av: 

Årsmöt januari 5192 

Chaharshanbeh souri  

Nyårstfest (Norowz), 5192 

Att resa med båt till Mariehamn för 5 dagar, juni 5192 

Mehregans fest och högtidlighållandet av pensionärer 5 respekterad medlem av 

sammanslutningen,Oktober 5192 

Särskilda middag nya Året  

Yaldafirandet  december 5192 

 

Verksamheten i siffror 

           Under året 5192 

    * hade föreningen 15 betalande medlemmar, 5 heltidsanställda och 5-2 fas2  

    * intäkter (medlemsavgift ,, 99992,,  aktiviteter ,, 95921 ,,                        

studiefrämjandet ,,92211,, kommunen ,,1251,,   Fora AB ,,2212 ,, ) 

    *intäkter 

från 
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Information från arbetet med Barngruppen i Iran 

        Försäljning av skänkta saker till förmån för barngruppsarbetet. 

 

 

Vid senaste årsmötet bildades barngruppen (barnkommitté). Jag står som kontaktperson för 

gruppen. Under året har jag varit till Iran i juni, då jag besökte barnhemmet och även hade med 

mig en rullstol, som skänktes till barnhemmet. 

 

Jag hade även med mig andra saker till barnen som jag överlämnade till personalen på 

hemmet. 

 

Tillsammans med personal från hemmet, gick vi även ut i stadsmiljön och erbjöd mat till fattiga 

människor och det uppskattades verkligen. 

 

Under våren har jag haft försäljning av skänkta saker vid basarer utomhus och det har kommit 

in lite pengar som jag har skänkt till barnhemmet. 
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Vidare har jag via en god vän i Berlin fått sjalar som jag sålt och jag har också tagit saffran till 

Sverige och sålt och inkomsterna har oavkortat gått till barngruppens verksamhet. 

 

Tyvärr har jag inte fått någon kontakt eller förfrågan från intresserade av barngruppens 

verksamhet. Jag hoppas inför kommande år att intresset stiger och att det blir mera 

verkningsfullt att arbeta med barngruppen och den nytta som den kan göra.  

 

Rullstolsleverans till barnhemmet  
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Nr Datum Föreningsnaamn Antal Medlemsavg 

1  
14 – 07 – 31 

Iranska föreningen i Skövde  199  
180 kr 

15 – 01 – 26 220 kr 

2 14 – 07 – 31 Jebhe Meli Iran - Stockhom 100 300 kr 

3 
14 – 11 – 11 

Behnama (TV Noor) - Göteborg  99  
100 kr 

15 – 01 – 29 120 kr 

4 14 – 11 – 14 Iranska vegetariska föreningen - Uppsala 10 100 kr 

5 14 – 11 – 19 Föreningen äldre i Linköping 82 182 kr 

6 14 – 11 – 19 Utbildnins föreningen Mehregan - Göteborg 30 130 kr 

7 14 – 11 – 24 Modernite - Göteborg 13 113 kr 

8 14 – 11 – 24 Ide och penna - Göteborg 10 100 kr 

9 14 – 11 – 26 Kulturella ungdoms förening - Malmö 105 305 kr 

10 14 – 11 – 26 Iranska utbildnings föreningen  Navid  - Malmö 18 118 kr 

11 14 – 12 – 02 Iranska Svenska föreningen - Malmö 489 789 kr 

12 
14 – 12 – 02 

Iransara - Sunsvall  130  
230 kr 

14 – 04 – 14 100 kr 

13 
14 – 12 – 03 

Iranska föreningen - Umeå  
200 kr 

150  
15 – 03 - 25 150 kr 

14 14 – 12 – 03 Kultur föreningen Frough - Stockholm 10 110 kr 

15 14 – 12 – 03 Iranska demokratiska studentoganisationer - Umeå 10 100 kr 

16 14 – 12 – 04 Förening för medborgarrättigheter - Stockholm 12 112 kr 

17 14 – 12 – 05 Föreningen Koolak - Göteborg 73 173 kr 

18 14 – 12 – 05 Mihan föreningen - Västerås 50 150 kr 

19 14 – 12 – 09 Hälso föreningen Avicenna - Stockholm 20 120 kr 

20 14 – 12 – 09 Iranska pensionär föreningen i Göteborg 99 199 kr 

21 14 – 12 – 10 Pariyan - Göteborg 10 110 kr 

22 14 – 12 – 11 Sagorskids Iranska föreningen - Göteborg 99 200 kr 

23 14 – 12 – 22 Azarbaijan föreningen - Göteborg 15 115 kr 

24 14 – 12 – 29 Iranska Mehr center - Göteborg 55 155 kr 

25 15 – 01 – 13 Visioners och attityders klubb - Umeå 20 120 kr 

Iranska Riksförbundet betalande medlemmar   2014 – 2015 
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26 15 – 01 – 15 Ramak teater grupp - Stockholm 30 130 kr 

27 15 – 01 – 16 Iranska kultur och litteratur förening - Stockholm 52 152 kr 

28 15 – 01 – 21 Hargårds kvinnor förening - Malmö 100 300 kr 

29 15 – 01 – 22 Iranska demokratiska förening - Stockholm 75 175 kr 

30 15 – 01 – 22 Omide yaran förening - Stockholm 160 360 kr 

31 15 – 01 – 28 Iranska Experters förening – Stockholm 20 120 kr 

32 15 – 01 – 28 Brobyggare mellan Sverige & Iranska kultur - Stockholm 99 210 kr 

33 15 – 01 – 28 Akalla boende förening - Stockholm 50 150 kr 

34 15 – 01 – 29 Damavand kultur förening - Göteborg 21 121 kr 

35 15 – 01 – 29 Föreningen  Ahang – Göteborg 10 110 kr 

36 15 – 01 – 29 Föreningen  Diyar – Göteborg 20 120 kr 

37 15 – 01 – 29 Föreningen av försvar av yttrande frihet - Göteborg 20 120 kr 

38 15 – 01 – 29 Föreningen Kousha - Göteborg 15 115 kr 

39 15 – 01 – 29 Iranska kultur förening - Göteborg 15 115 kr 

40 15 – 01 – 29 Fria teater förening - Göteborg 20 120 kr 

41 15 – 01 – 29 Litteratur och konst förening - Göteborg 20 120 kr 

42 15 – 01 – 29 Payam Iranska media förening - Göteborg 30 130 kr 

43 15 – 01 – 29 Aktiva kvinnor förening - Göteborg 35 135 kr 

44 15 – 01 – 29 International konst och kultur förening - Göteborg 105 305 kr 

45 15 – 01 – 29 Iranska kultur och konst huset - Göteborg 36 136 kr 

46 15 – 02 – 13 Asylkommitten - Göteborg 15 115 kr 

47 15 – 02 – 13 Andisheh Iransk kulturhus - Göteborg 25 125 kr 

48 15 – 02 – 13 Solidaritet med Iranska arbetare i Göteborg 12 112 kr 

49 15 – 02 – 16 Invandrar Röst - Göteborg 20 120 kr 

50 15 – 02 – 16 Hamavand kultur förening - Göteborg 34 134 kr 

51 15 – 02 – 17 Iranska pensionärers förening - Stockholm 150 350 kr 

52 15 – 02 – 18 Iranska konst och kultur föreningen(8mars) - Stovkholm 15 115 kr 

53 15 – 02 – 20 Setade hamgaraie Iranian - Göteborg 10 110 kr 

54 15 – 02 – 27 Stiftelsen förening Iranska konst - Göteborg 20 120 kr 

55 15 – 03 – 11 Iranska föreningen i Nörköping 40 140 kr 

56 15 – 03 – 13 Turkmenska förening i Göteborg 50 150 kr 

57 15 – 04 – 09 Iranska Kulturförskningen center - Göteborg 30 130 kr 

Total Total Total 2562 9916 kr 
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Iranska Riksförbundet i Sverige 
 

 

Rapport till 

91:e kongressen 

 

Verksamhetsberättelse 5192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRIS 
P.O.Box 1122 

912 11 Sundbyberg -  Sweden 
Tel 1122 – 8 – 28 64 24 

 
www.ettehadieh.org 

www.iranskariksforbundet.se 
info@ettehadieh.org 

infot@iranskariksforbundet.se 

http://www.ettehadieh.org
http://www.iranskariksforbundet.se
mailto:info@ettehadieh.org

