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 عالی زحب وطن تدوری ایفت  تدارک وتدوریمجمع اجالس کمیسیون ارواپیی

 .  داری رگدید   (0200. 20 02).تدارک و تدوری مجمع عالی زحب وطن بتاریخ   یی  جلسه کمیسیون ارواپ

 
 

  نما ینده اگ ن کمیسیون   هس جانبه  رد مورد نتا یج اجالس  مصوب ، ریس دورا نی کمیسیون ارواپیی ،محترم جمشید اپیمرد   آ جندأ هب  رد آ غاز اکر جلسه مطابق
نسجام کمیته ا  نما ینده اگن (    محترم بشیر پیو ستون ، محترم نور اکبر اپ یش ، محترم عظیم راهی: ره یک    )اعضای زحب وطن،  تشکیالت موقت انسجام

و نماینده اگن کمیسیون   (محترم طارق ، محترم سلطان علی احمدی ، محترم زعزی اکبری ، محترم محمود رشیفی  :ره یک  ) زحب وطن  ربای اعاده
  نظور بحث و تبا دل نرظ پیرامونبم    (0200. 20.20)  ، هک بتا ریخ    (محترم انجنیر نرظ محمد ، محترم اسد اهلل پیام ، محترم جمشید اپیمرد : ره یک    )ارواپیی

، هب حارضین اجالس   بود  ، تدوری ایفته  مشارکت اعضای زحب وطن رد رپوهس تدارک وتد وری مجمع عالی زحب وطن( عملی و اصولی ) چگونکی میکانیزم 
  ورزیده  را هک هب کمیسیون مواصلت  اعضای زحب وطنانفرادی وجمعی    ،پیشنهادات  ، رطحها ، سواالت و  ربداشتها   همچنان  مفصل اراهی داشته  زگارش
،رپو فیسور   محترامن ، محبوب جان احمد زاده ، نور اکبر اپیش ،صالح جیحون  ره یک  اعضای جلسه   متعا قبا     .  اب اعضای جلسه رد میان زگاشت    است

نرظات اشن را پیرامون موضوعات مرطح   ،  انجنیر نرظ محمد و     حمود رشیفیرگان تورایل ،غالم محمد زارع ،سلطان علی احمدی ، اشه محمود مستمند ، م 
 .را ربای حارضین جلسه پیش کش نمودند  مفصل   پیشنهادات  هکذا محترم اسد اهلل پیام.    بیان داشتند    بنوهب شده ، 

 .شده فیصله نمود  نرظات و پیشنهادات اراهی  ارزایبی  یل وبعد از تحل   کمیسیون ارواپیی                                               
  اقداامت انجام شده و بمنظور  زحب وطن ، ارزایبی  مجمع عالی  بمنظور أت مین مشارکت رههچ وسعی رت اعضای زحب وطن رد گستره تدارک وتدوری/ 0

زحب وطن رد خارج الی ختم امه ( متشکل و غیر متشکل ) یر و حضوری اعضایاجالس عمومی ، همه گ  ،   مشارکت رد رپوهس  اصولی وعملی   تحقق میکانیزم
 .جون دعوت وتدوری ایبد 

 .حضوری ،رتتیب و نشر رگدد  اجالس عمومی  اشن رد  جهت مشارکت   ،  اعضای زحب وطن رد خارج   عنوانی   رفاخوان کمیسیون ارواپیی / 0
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، جمشید   محترامن رهیک  از  متشکل   رد خارج ، کمیته تدارک اجالس( اجماع زبرک اعضای زحب وطن )   میاجالس عمو  ربای اسزامندهی مورث اکر تذوری/ 3
تمامی تدابیر الزم  ات  میرگدند  مو ظف     و صالح جیحون   ، ایمل پیروز  محبوب جان احمد زاده. اپیمرد ، نور اکبر اپیش ، اسد اهلل پیام ، سلطان علی احمدی

 .اتخاذ وعملی دارند  اعضای زحب وطن  اجالس عمومی و حضوری   تدوری موفقاهن  را ربای تی ورضوری مقدام
  واب فیصله اهی اسزنده انجام ایفت ،  فعال ومسوالهن ، اعضای جلسه  سهمگیری رجاین اکر جلسه را هک اب  صحبت نموده     نرظ محمد  رد اپاین اکر جلسه محترم انجنیر 

تدارک   و همیاری اب کمیسیون رمزکی  شده موفقیت زمید کمیسیون ارواپیی را رد همکاری ، ربای تحقق تصامیم اتخاذ   ارزایبی نموده  رارزشمند ،عالی ورضو
 .وتدوری مجمع عالی زحب وطن ، خواستار رگدید

 

  


