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 دستورکار جلسه:

  55ٍ اػالم ًظشات دس خصَظ تمَین تشگضاسی جلسات وویسیَى دس سال تشسسی 

  55اسائِ پیطٌْاد تَسظ اػضا دس خصَظ سشفصل تشًاهِ ّای وویسیَى دس سال 

 تشسسی هَضَع صادسات سیلی 

 سایش هَاسد 

 

 اهم موارد مطرح شده:

خذهت  ولیسال گزضتِ تِ صَست ة سئیس وویسیَى تِ اػضا، ػولىشد دس اتتذای جلسِ ضوي تثشیه سال ًَ ٍ خَش آهذگَیی سئیس ٍ ًائ

اص هشص یىٌَاخت ، ٍسٍد ًاٍگاى افغاًی تِ صَست اخز تؼْذًاهِ ّا دس گوشوات استاى  ػثاستٌذ اص 54اص جولِ تحمك هصَتات سال اػضا تیاى ضذ. 

 .وویتِ لجستیه تطىش ٍیژُ گشدیذپیگیشی ّای اص ّوچٌیي  ،ذٍس هجَصّا تِ ًاٍگاى افغاًیهیله ٍ دٍغاسٍى پیگیشی ضذُ است، ص

 

 :دستَس اٍل

اص هجذدا دٍضٌثِ ّای آخش ّش هاُ  ،، پس اص سای گیشی اص اػضا55اػالم ًظشات دس خصَظ تمَین تشگضاسی جلسات وویسیَى دس سال پیشٍ 

  .جلسات وویسیَى هصَب گشدیذتشگضاسی اصلی ٍ صهاى تِ ػٌَاى تاسیخ 05:11لغایت  00:11ساػت 

 

 دستَس دٍم: 

ًظشات اػضاء هغشح گشدیذ ٍ ًیاص فؼالیت تیطتش  مغًِ 55اسائِ پیطٌْاد تَسظ اػضا دس خصَظ سشفصل تشًاهِ ّای وویسیَى دس سال  پیشٍ

وویتِ ّا تیص اص پیص هَسد اّویت ٍالغ ضذ ٍ اص وویتِ ّا دسخَاست گشدیذ دس صهیٌِ پشٍساًذى هَضَػات دس صحي جلسات وویتِ تِ تیاى 

 هسائل سٍص دس لالة هصَتات وویسیَى توشوض تیطتشی داضتِ تاضٌذ.

 تخص لَاًیي گوشوی ٍ ... هطىالت حول ٍ ًمل دستِ ػٌَاى هثال 
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 :دستَس سَم

ػلی الخصَظ ػذم استثاط لَی تا ریٌفؼاى ایي حَصُ  ،تٌا تِ دستَس سَم جلسِ، اص آى جایی وِ یىی دیگش اص هطىالت سٍص جاهؼِ حول ٍ ًمل

استفادُ هی تشد ٍ هَضَع حول ٍ  ساُ آّيصَست هستمین اص خذهات ذگاى تِ اتحادیِ صادس وٌٌتِ ػٌَاى هثال  ،هی تاضذصادس وٌٌذگاى سیلی 

ایي اهش سثة ضذُ  لزا ،هشتفغ هی ساصدًمل صادساتی خَد سا تِ صَست اًفشادی ٍ تذٍى دسخَاست خذهت اص جاهؼِ حول ٍ ًمل تیي الوللی 

تا تشگضاسی جلسات  ع هی تایستایي هَضَدسًتیجِ تِ ًظش هی سسذ است ایي اتحادیِ ًیاصی تِ استثاط تا ضشوت ّای حول ٍ ًملی پیذا ًىٌذ، 

 پیگیشی گشدد.هسائل هختلف تا تشسسی ّا ٍ سیطِ یاتی ّای اتحادیِ صادس وٌٌذگاى  هطتشن فی هاتیي وویتِ ّای ریل وویسیَى ٍ 

 

 :هغشح ضذُ سایش هَاسد

ًظشات هختلف اػضاء دس ایي جلسِ تحث ستثِ تٌذی ضشوت ّای حول ٍ ًملی اػن اص جادُ ای، سیل، َّایی ٍ دسیایی هغشح ضذ، ّوچٌیي، 

 هغشح گشدیذ.هخالف یا هَافك ٍ هثٌی تش 

 

 مصوبات جلسه:

 05:11الی  00:11اص ساػت  تشگضاسی جلسات اصلی وویسیَى دس دٍضٌثِ آخش ّش هاُ .0

ٍ وویسیَى حول ٍ ًمل اػضاء  ًظشات واسضٌاسیتحث ستثِ تٌذی هتٌاسة تا اخز ًظشات تِ اًجوي هحَل گشدیذ ٍ دس صَست ًیاص اص  .2

 تاق ًیض استفادُ خَاّذ ضذ. اتشاًضیت 

 .هطىالت سیلی وطَس اصتىستاى تِ اًجوي اسسال گشدد .3

 .تشگضاسی هٌظن جلسات وویتِ ّا ٍ اسجاع هسائل تِ وویسیَى .4

 

 پیوست:

ضیشدل، فیض سٍحی، صاًؼی، تْاسًٍذ، ًَسیاى، ًَسی ، صثاغی، حماًی، ضیایی، آلایاى: صهاًیاى، هحتاج خشاساًی، اخالق دٍست، حضار:

 هحوذی، خادم صادُ، یثشتی، فشخی حاجی آتاد، هحوذ حسٌی، تْشام صادُ، ػغایی، ثمفی، لمواى عَسی

 سیاسی، ضجاع سضَی، جٌاًی خاًن ّا:

 یذ ضشاتی، تفتی، یضداًؼلی ضشاتی.آلایاى: حسیٌی، اهتی، ٍحغایبان:

 


