
 

 

 عضَ سازهاى شْرداراى صلحّای ایراًی  ّوراّاى گراهی در شْرداری

 

  ،ضوي سالم ٍ تبریه بِ هٌاسبت حلَل هاُ هبارن رهضاى

 در، ًْویي وٌفراًس عوَهی سازهاى شْرداراى صلح ّای ارسالی دبیرخاًِ ّیرٍشیوا هستحضریذ، گًَِ وِ از طریك ایویل ّواى

 .  شَد هیار در شْر ًاوازاوی برگس 7107سال آگَست  01تا پٌج شٌبِ آگَست  7 دٍشٌبِ  تاریخ

ایجاد ّوبستگی ، آىاز برگساری شَد ٍ ّذف  هی بار برگسار وٌفراًس عوَهی ّر چْار سال یه، بر اساس هیثاق ایي سازهاى

چٌیي  اًذ ( ٍ ّن مت وردُای هَاف ّای ّستِ ّایی وِ با برًاهِ ّوبستگی بیي شْری برای هحَ واهل سالحبیي شْرّا ) شْر

. استهعضل پٌاٌّذگاى، پایوال شذى حمَق بشر ٍ تخریب هحیط زیست  ،، گرسٌگیحل هشىالت حیاتی ًَع بشر ّوچَى فمر

بِ . ثبت ًام را تىویل ٍ ارسال ًواییذفرصت داریذ تا فرم خرداد(  09) برابر با شٍئي  9برای شروت در ایي وٌفراًس تا جوعِ 

زرٍ هحل الاهت ر، آهیس شْر خَد  ّای صلح فعالیت هعرفیًوایشگاُ ٍ ثبت ًام در وٌفراًس، درخَاست  غرفِ فرم هٌظَر تىویل 

 :وٌیذِ ٍبسایت شْرداراى صلح هراجعِ تَاًیذ ب هی ٍ تَر گردشگری
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زهاى با آغاز بِ کار شَراّای جدید شْر است، در صَرت توایل بِ  با در ًظر گرفتي زهاى برگساری کٌفراًس کِ ّن

ًام را  بِ اطالع هَزُ صلح تْراى برساًید ٍ اقداهات الزم برای ثبتًام، لطفاً حتواً هراتب را در اٍلیي فرصت  ثبت

 اًجام دّید.

 

 :کٌفراًساطالعات 

 آگَست  01پٌج شٌبِ  –آگَست  7زهاى: دٍشٌبِ 

 هحل برگساری: داًشگاُ ًاوازاوی ، سالي ًاوابا

 برگسار وٌٌذُ : شْرداری صلح ًاوازاوی

 اى:وٌٌذگ شروت

 ًعضَ سازهاى شْرداراى صلحّای  وایٌذگاًی از شْرداری 

  ی از ّای در بخش بِ عٌَاى ًاظر ًشستًْاد  هردمّای  سازهاىدٍلتورداى ٍ ًوایٌذگاى غیر عضَ، ّای  شْر ًوایٌذگاى

 جلسات

. حضَر حذالل یه هترجن هسلط بِ یىی از ایي سِ زباى ٍ فراًسِ یسیاًگل زباى وٌفراًس: ترجوِ ّوسهاى بِ سِ زباى شاپٌی ،

 در ّر تین ضرٍری است. 

 .اًجام دّین 7171بِ چشن اًذاز  تَاًین برای رسیذى هیچِ  ىآ– ای ّستِی ّا سالحسَی جْاًی عاری از هَضَع ًشست : بِ 
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