
ن  ا ا   ی  خا  
  !ميهنان گرامی هم

  با سالم
  

مندان  های ساکن مونيخ منتشر و از کليه عالقه از سوی برخی از ايرانی"  ايرانی خانه"راخوانی برای ايجاد چندی پيش ف
  .برای تشکيل اين خانه دعوت شده بود

ی تاسيس  داران فرهنگ ايران در جلسه ها و دوست  نفر از ايرانی٤٠حدود ) ٨٧ فروردين ٢٥ (٢٠٠٨ آوريل ١٣در روز 
  .اين خانه شرکت کردند

  :کنندگان قرار گرفت  زير مورد موافقت شرکتمواردی مقدماتی،  پس از ارايه گزارشی از جلسه
  

گويی به نيازهای  باشد و هدف آن پاسخ  دارای هيچ گرايش خاص سياسی و عقيدتی نمی"ی ايران خانه" -١
های ساکن مونيخ و  ای و خانوادگی ايرانی ی، آموزشی، ورزشی، مشاورهفرهنگی، هنری، علمی، اجتماع

ها فراهم آورد و امکانات گوناگون ديگری را  کند امکاناتی در اين زمينه اين خانه خود تالش می. پيرامون آن است
  .ها برساند که در مونيخ وجود دارد به اطالع ديگر ايرانی

هايی است که اين خانه در پی رسيدن  ها نيز از جمله هدف ها و ساير مليت یها و آلمان گسترش ارتباط ميان ايرانی
داران فرهنگ ايران،  ها و دوست  از تمام ايرانی"ی ايران خانه"ها،  برای نيل به اين هدف. باشد به آن می

  .کند های ورزشی و شغلی و غيره دعوت به همکاری می های فرهنگی، هنری،علمی، گروه ها، کانون انجمن
ت تهيه وظيفه اين هيئ. قتی را انتخاب کردت اجرايی موها هيئ برد اين هدف  به منظور پيشجلسه در بخش دوم -٢

نامه، تدارک جلسه عمومی، ايجاد سايت اينترنتی و آدرس الکترونيکی با همکاری دوستان  نويس اساس پيش
  .باشد کننده می شرکت
آن را در سايت اينترنتی خود منتشر نموده، " ی ايران خانه "ی نامه سنويس اسا ت اجرايی پس از تنظيم پيشهيئ

ها و انتقادهای  نهاد پيش، )E-Mail(امکاناتی ايجاد خواهد کرد تا همگان بتوانند از طريق آدرس الکترونيکی 
  .خود را ارايه دهند

" ی ايران خانه" در سايت اينترنتی ٢٠٠٨ مه ٣ت اجرايی موقت از تاريخ نهادی هيئ ی پيش نامه نويس اساس شطرح پي
ت اجرايی موقت مورد بررسی قرار گرفته و به  در هيئ٢٠٠٨ مه ١٨رسيده تا تاريخ نهادهای  پيش. قرار خواهد گرفت

  .مجمع عمومی گزارش خواهد شد
نويس  ر تدوين پيشکنيم د داران فرهنگ ايران در مونيخ و پيرامون آن دعوت می ها و دوست ما بار ديگر از تمامی ايرانی

ی  خانه"نامه و تاسيس قطعی  نامه با ما همکاری داشته باشند و در مجمع عمومی برای تصويب نهايی اساس اساس
  . شرکت نمايند" ايران

داری کودکان شما در نظر گرفته شده  رسانيم که در روز تشکيل جلسه امکاناتی برای نگه ها می در ضمن به اطالع خانواده
  .است
 جايی که بسياری از دوستان ايرانی از فراخوان اوليه اطالع نداشتند و يا با تاخير آن را دريافت کرده بودند از آن

  !مند است اين اطالعيه را به دوستان ديگر خود نيز برسانيد خواهش
  

  "ی ايران خانه"ت اجرايی موقت هيئ                
  

  de.iran-khane.www          :"ی ايران خانه"سايت اينترنتی 
 

  Mail-E:               de.yahoo@iran.khaneyeآدرس 
  

Haus der Evangelischen Jugend     ی ايران خانه"مکان جلسه عمومی:"                         
Birkerstr. ١٩ 
Straßenbahn Linie ١٧, Haltestelle Marsstr. – U-Bahn Linie ١, Haltestelle MaillingerStr. 
 

  )اول يونی دوهزار و هشت (– ١٣٨٧ خرداد ١٢ روز يکشنبه ١٢ساعت : زمان جلسه


