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 اعضای محترم گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی

 با سالم؛

ضار دارید که طبق ماده شش اساسنامه گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی، هیأت اجرایی متشکل از مسؤالن گرروه، تحاس

 کارهای گروه را بر عهده دارند.   های گروه، مسؤلیت در فاصله برگزاری نشست

 ۱۴۴۱آبران  ۴شرنبه با عنایت به تحوالت تاریخی که طی ماه گذشته شاهد آن بودیم، هیأت اجرایی گروه، صرب  روز ههار

در دفتررر شرررکت مهندسرری عطاردیرران تشررکیل جلسرره داد و ت اضررای آلایرران مهرردی جمررالی بحررری و داود حسررینی مبنرری بررر 

 برگزاری نشست ویژه گروه حامیان برای بررسی و تصویب پیشنهادهای زیر به تصویب رسید: 

بیرر گرروه بررای اطرسا رسرانی بره اعضرا و مهمانران به ماده پنج اساسنامه افزوده شود: د ۵این جمله به عنوان بند یک: 

افزارهرای اینترنتری در اختیرار،  ، و نرم«هرای آمروزش دسرتورنامه رابررت کارگاه»گروه از تلفن، ایمیل، پیامک، وب سرایت 

 استفاده خواهد کرد و مطمئن خواهد شد که اطسعات به دست تمام مخاطبان خواهد رسید. 

شرنبه  اسدی مبنی بر فراخوان نخستین نشست مجمع مؤسس انجمن اصلی در آخرین سه بنیدو: پیشنهاد آلای محمدحسین 

های اصلی اختصاصی بره جرای تأسریس انجمرن  و پیشنهاد آلای داود حسینی مبنی بر تشکیل کانون انجمن ۱۴۴۱مهر ماه 

ده اسرت تصرمیم دارد در ایرن و برا توجره بره اینکره آلرای داود حسرینی اعرسم کرراصلی، با فوریت مورد بررسی لرار بگیرد 

اسدی، نسبت بره زمران و مکران  نشست ت اضای استرداد پیشنهاد خود را مطرح کند، در صورت تصویب پیشنهاد آلای بنی

 و نحوه برگزاری نخستین نشست مجمع مؤسس انجمن اصلی تصمیم گیری شود. 

ترک  یس انجمرن اصرلی لابرل تصرور اسرت، از تکلابرل تروجهی کره در تأسر   با عنایت به حساسیت شررایط و امکانرات برال و 

بعرد از  ۵الم ردور در ایرن نشسرت ویرژه کره سراعت  شرود حتی اعضای محترم گروه حامیان تأسیس انجمن اصلی دعروت می

شرود حضرور بره هرم رسرانند. طبرق  و به صورت حضوری در دفترر کادرهرا برگرزار می ۱۴۴۱آبان  ۱۴شنبه  ظهر روز سه

 بعد از ظهر منتظر مهمانان خواهد بود.  دلی ه ۰۴و  ۴  ساعتمعمول، دفتر کادرها از 

 

 با احترام

 محمد عطاردیان

نگوی گروه حامیانسخ  
۱۰۳۱آبان  ۴  


