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 اطالعیو برگزاری کنگره ىجدىم اتحادیو سراسری ایرانیان 

 احتزاها 

شٌبَ  ُجذُن اتحادیَ طزاطزی ایزاًیاى همین طْئذ اس  ژاًْیَ بَ آگاُی شوا رطاًذین  کٌگزٍ 14ُواًگًَْ کَ در تاریخ  

یاد آّر هی شْین  کَ . در شِز شْدٍ  بزگشار هی گزدد 16تا یکشٌبَ دّم هارص  طاعت  12طاعت  2014اّل هارص 

 .ًوایٌذگاى هی تْاًٌذ در هحل کٌگزٍ ًِار صزف ًوایٌذ  14الی  13در رّس شٌبَ بیي طاعت 

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

 .با  آدرص ّ تلفي سیز هی باشذ      Skövdeدر شِز    First Hotel  هحل بزگشاری کٌگزٍ .1

2. First Hotel Billingehus   Alphyddevägen        Tel 0500 – 44 57 00 

خْد را پزداخت ًوْدٍ اًذ ّ اّراق عضْیت آى ُا در دفتز هزکشی کاهل  2013اًجوي ُائی کَ حك عضْیت طال  .3

 .ی کٌگزٍ خْاٌُذ بْد ّ بَ کٌگزٍ دعْت هیگزدًذاطت، عضْ رطن

 :طبك اطاطٌاهَ اتحادیَ طزاطزی، ًوایٌذگاى اًجوي ُا  بز اطاص جذّل سیز در کٌگزٍ حضْر هی یابٌذ .4

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

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

  طَ ًوایٌذٍ    -------ًفز بباال  200اًجوي ُای 

 .ُشیٌَ ی الاهت ًوایٌذگاى در هحل کٌگزٍ بز عِذٍ ی اتحادیَ طزاطزی هی باشذ .5

 .ُشیٌَ آهذ ّ رفت ًوایٌذگاى با احتظاب ارساًتزیي ّطیلَ ًملیَ اس طزف اتحادیَ طزاطزی پزداخت هی شْد   .6

تا دُن هاٍ فْریَ  بَ دفتز  اس کلیَ اًجوي ُا تماضا هی شْد گشارع فعالیت ُای خْد را ُوزاٍ با عکض حذ اکثز  .7

 .هزکشی ارطال دارًذ تا در دفتز گشارشات درج شْد

اعضای اتحادیَ طزاطزی تا دُن فْریَ  فزصت دارًذ کَ پیشٌِادات ّ ًظزاتی را کَ هایلٌذ در کٌگزٍ ُجذُن    .8

 .هطزح شْد بَ دفتز هزکشی ارطال ًوایٌذ تا در پیک ًظزات ّ پیشٌِادات درج شْد

 .احتیاجات ّیژٍ خْد را لبل اس بزگشاری کٌگزٍ بَ دفتز هزکشی اطالع دٌُذتْاًخْاُاى   .9

 افزادی کَ بَ غذای ّیژٍ ای حظاطیت دارًذ بَ دفتز هزکشی اطالع دٌُذ  .10

 بَ دلیل هحذّد بْدى جا لطفا اس آّردى هِواى بَ کٌگزٍ خْدداری ًواییذ  .11

 .ًذگاى گذاشتَ خْاُذ شذ ًوای رٍ شاًشدُن در هحل کٌگزٍ در اختیااّراق ّیژٍ ی کٌگز  .12

 با هِز ّ دّطتی                                                                                                           

 تز هزکشی اتحادیَ طزاطزیدف                                                                                                            


