
 

Sida 1 av 1 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Postadress                          Besöksadress                   Tel&Fax:   +46 8 – 28 64 24         www.iranskariksforbundet.se 
IRIS, Box 7033                     Starrbäcksgatan 23             PlusGiro:  636 28 14-3                ww.ettehadieh.org                                         
174 07 Sundbyberg             T   Duvbo, Sundbyberg        Org.nr:      802 400 – 00 62         info@ettehadieh.org                                             

Sweden                     

 کنگره پانزدىم اتحادیو سراسری ایرانیان  اطالعیو برگزاری

 

 احتزاها 

 5تا یکشٌبَ  18طاعت   2011یًْی  3جوعَ بَ آگاُی شوا هی رطاًین کَ کٌگزٍ پاًشدُن اتحادیَ طزاطزی ایزاًیاى همین طْئذ اس 

 .در شِز گْتٌبزگ بزگشار هی گزدد 16، طاعت  ییًْ

 

 :هی شْد بَ ًکات تذارکاتی سیز تْجَ ًوایٌذاس کلیَ اًجوي ُای عضْ تماضا 

 .در شزق گْتٌبزگ اطت  Appelهحل بزگشاری کٌگزٍ ُتل  .1

خْد را پزداخت ًوْدٍ اًذ ّ اّراق عضْیت آى ُا در دفتز هزکشی کاهل  2010اًجوي ُایی کَ حك عضْیت طال  .2

 .اطت، عضْ رطوی کٌگزٍ خْاٌُذ بْد ّ حك رای خْاٌُذ داشت

 :دیَ طزاطزی، ًوایٌذگاى اًجوي ُای بز اطاص جذّل سیز در کٌگزٍ حضْر هی یابٌذطبك اطاطٌاهَ اتحا .3

  یک ًوایٌذٍ ---------ًفز  99تا  9اًجوي ُای 

  دّ ًوایٌذٍ  ------ًفز  199تا  100اًجوي ُای 

  طَ ًوایٌذٍ -------ًفز با باال  200اًجوي ُای 

 .ُشیٌَ ی الاهت ًوایٌذگاى در هحل کٌگزٍ بز عِذٍ ی اتحادیَ طزاطزی هی باشذ .4

ًوایٌذگاى خْد را تا پایاى هاٍ هارص در اختیار / در صْرتی کَ اًجوي ُا ًام ًوایٌذٍ  اُبَ هٌظْر پاییي آّردى ُشیٌَ  .5

در غیز ایي صْرت خْد اًجوي ُا . دفتز هزکشی بگذارًذ، اس جاًب اتحادیَ طزاطزی بزای آًِا بلیط لطار تِیَ هی شْد

 .ذٌیاوً َیِت طیلب دْخبایذ با ُشیٌَ 

 لاطرا یشکزه زتفد َب صراه ٍاه زخآ ات ضکع اب ٍازوُ ار دْخ یاُ تیلاعف عراشگ دْش یه اضامت اُ يوجًا َیلک سا .6

 .دْش جرد تاشراشگ زتفد رد ات ذًراد

 نُدشًاپ ٍزگٌک رد ذٌلیاه َک ار یتازظً ّ تاداٌِشیپ َک ذًراد تصزف صراه ٍاه زخآ ات یزطازط َیداحتا یاضعا .7

 .دْش جرد تاداٌِشیپ ّ تازظً کیپ رد ات ذٌیاوً لاطرا یشکزه زتفد َب دْش حزطه

 .ذٌُد عالطا یشکزه زتفد َب ٍزگٌک یراشگزب سا لبل ار دْخ ٍژیّ تاجایتحا ىاُاْخًاْت .8

 .ذٌُد عالطا یشکزه زتفد َب ذًراد تیطاظح یا ٍژیّ یاذغ َب َک یدازفا .9

 .ذییاوً یراددْخ ٍزگٌک َب ىاوِه ىدرّآ سا افطل اج ىدْب دّذحه لیلد َب .10

 .ددزگ یه لاطرا اوش یازب ٍذٌیآ رد نُدشًاپ ٍزگٌک ی ٍژیّ قارّا .11

 

  اوش َجْت يظح سا صاپط اب                                                                                                    

  ذئْط نیمه ىایًازیا یشکزه َیداحتا زتفد

2011 – 02 - 17 


