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حاضریه

ديمیه جلسٍ کمیتٍ امىیتی ي حقًقی ستاد باز آفریىی پایدار کالوشهر تهران

تاریخ جلسٍ2;/2/92 :
زمان جلسٍ2::7 – 0::7 :

كفشػلی تشاتلَ -هؼاٍى اهٌیتی اًتظاهی اػتاًذاس تْشاى ،ػثاد الِ فتح الْی -هذیش ػاهل ػاصهاى ًَػاصی ؿْش تْشاى ،ػیؼی فشّادی -هؼاٍى اػتاًذاس ٍ فشهاًذاس
تْشاى ، ،هؼؼَد ػتایـی -هؼاٍى سئیغ کل دادگؼتشی اػتاى تْشاى ،ػضیضالِ خؼشٍجشدی -هذیشکل پذافٌذ غیشػاهل اػتاى تْشاى ، ،ػلیشضا هیشهؼلَهی -هذیشکل
حقَقی ؿْشداسی تْشاى ،هحوذ تاكشی -هؼاٍى ػاصهاى سفاُ،خذهات ٍ هـاسکتْای اجتواػی ؿْشداسی تْشاى ،ػثاع هیشائی -هؼاٍى تشًاهِ سیضی ٍ تَػؼِ یگاى
حفاظت ؿْشداسی تْشاى ،پظهاى اهلل ٍسدیضادُ -هؼاٍى ّواٌّگی ٍ تشًاهِ سیضی ػاصهاى ًَػاصی ،هجیذ پاکؼاص -هؼاٍى ًَػاصی هشدهی ػاصهاى ًَػاصی  ،هحوذسضا
کشهی -هؼاٍى فٌی ػاصهاى ًَػاصی ،اػواػیل تذسیاى -هؼاٍى هالی ٍ اقتلادؿْشی ػاصهاى ًَػاصی ،هحوذ حیذسی -هذیش تاصسػی ػاصهاى ًَػاصی ،ػیذ ایواى
هَػَی -هذیش حقَقی ػاصهاى ًَػاصی ،هْذی خذاپشػت -هذیش سٍاتط ػوَهی ػاصهاى ًَػاصی ،آیذیي سصقی -هـاٍس هذیشػاهل ٍ هذیش دتیشخاًِ ػتاد تاصآفشیٌی

شرح جلسٍ :دٍهیي جلؼِ کویتِ اهٌیتی ٍ حقَقی ػتاد تاصآفشیٌی ؿْشی پایذاس کالًـْش تْشاى سٍص یکـٌثِ هَسخ  2;/2/92ػاػت  03:0الی  23:0دس ػالي
جلؼات ػاصهاى ًَػاصی تا تالٍت آیاتی اص قشاى کشین آغاص ؿذ .دس اتتذای جلؼِ آقای هٌْذع فتح اللْی تا اؿاسُ تِ ایٌکِ یکی اص اّذاف اكلی کِ دس ػتاد هلی
تاصآفشیٌی ّن پیگیشی هی ؿَد تحث پیـگیشی ٍ پیـٌگشی اػت ػٌَاى ًوَد" 3توشکض جذی دس ایي کویتِ جلَگیشی اص تاصتَلیذ ٍ گؼتشؽ ایي تافتْا دس ؿْش
تْشاى اػت کِ تا حوایتْای حقَقی ،قضائی ٍ اًتظاهی اص دػتگاّْای اجشائی ،هَجثات تؼشیغ دس سًٍذ ًَػاصی فشاّن هی ؿَد".
آقای سصقی پیؾ ًَیغ تْیِ ؿذُ دس خلَف آئیي ًاهِ ًحَُ فؼالیت کویتِ سا اسائِ ٍ حضاس جلؼِ تِ اسائِ ًقطِ ًظشات خَد پشداختٌذ.
دس اداهِ جٌاب آقای ػتایـی گضاسؿی اص اقذاهات كَست گشفتِ تَػط کاسگشٍُ حقَقی دس خلَف هشٍس قَاًیي ٍ هقشسات فشادػتی اسائِ ٍ ػٌَاى کشدًذ3
" تا تَجِ تِ ًَاقق ٍ ایشاداتی کِ دس اػٌاد تاالدػتی هالحظِ ؿذُ ٍ اص آًجائیکِ یکی اص ٍظایف اكلی ایي کویتِ تلوین ػاصی اػت ،ضشٍست داسد تا دقت ٍ
حَكلِ تیـتشی پایِ ٍ اػاع قاًًَی کاس تثییي ؿَد کِ دس غیش ایٌلَست تلویوات اتخار ؿذُ هَافق اكَل ًخَاّذ تَد".
جٌاب آقای فشّادی تا اؿاسُ تِ اقذاهات خَب كَست گشفتِ دس تافتْای فشػَدُ تَػط ػاصهاى ًَػاصی ،تِ ًَاقق هَجَد دس تشخی تافتْای ًَػاصی ؿذُ پشداختِ
ٍ اظْاس داؿتٌذ" 3تا تَجِ تِ ایٌکِ هتَلی خاكی تشای تاهیي تجْیضات هَسد ًیاص هحذٍدُ ٍجَد ًذاسد ،ػذم تاهیي آًْا هَجثات ًاسضایتی هشدم سا فشاّن کشدُ کِ
دس كَست پیؾ تیٌی ایي هَاسد تخؾ ػوذُ ای اص ٍظایف ایي کویتِ اًجام ؿذُ اػت .لزا ضشٍست داسد ّشیک اص دػتگاّْای اجشائی تخـی اص اػتثاسات خَد سا
دس تافت ٍ دس هحَسّایی کِ ػاصهاى هـخق هی کٌذ ّضیٌِ ًوایٌذ ٍ ایي اهش هؼتلضم تؼییي ػْن ّش یک اص دػتگاّْا دس تَدجِ ػال < 2اػتّ .وچٌیي
ضشٍست داسد اداسُ کل حشین ؿْشداسی تْشاى ،اداسُ کل جْادکـاٍسصی ٍ اداسُ کل ساُ ٍ ؿْشػاصی اػتاى تْشاى ًیض دس جلؼات کویتِ حضَس پیذا کٌٌذ".
دس پایاى جٌاب آقای تشا تلَ تا اؿاسُ تِ ایٌکِ ًگاُ ایي کویتِ دس اًجام ٍظایف ،تقَیت سٍؽ پیـگیشاًِ اػت اضافِ کشد " 3اًجام ًاقق یک پشٍطُ تاػث ایجاد
ًاسضایتی ٍ ػلة اػتواد هشدم اص ها ٍ ػذم هَفقیت پشٍطُ ّای تؼذی هی ؿَد .لزا ضشٍست داسد دػتگاّْای اجشائی تا توام تَاى ٍاسد ایي هَضَع ؿذُ ٍ دس
كَستیکِ تَدجِ کافی تشای ایي هَضَع ًذاسًذ ،هشاتة تِ ػتاد هلی هٌؼکغ ٍ اص آى طشیق پیگیشی ؿَد تا دس تَدجِ ػٌَاتی دػتگاّْا پیؾ تیٌی ؿَد".
مصًبات:
مًضًع مصًبٍ

ردیف
1

هقشس ؿذ تشای جلؼات آتی اص اداسُ کل حشین ؿْشداسی تْشاى ،اداسُ کل ساُ ٍ ؿْشػاصی اػتاى تْشاى ٍ اداسُ کل جْاد
کـاٍسصی اػتاى تْشاى ًیض دػَت تؼول آیذ.

9

هقشس گشدیذ ٍظایف کلیِ دػتگاّْای اجشائی دخیل دس ًَػاصی تافت فشػَدُ احلا ٍ دس جلؼِ آیٌذُ کویتِ صیشػاختْا ػْن
ّش یک اص دػتگاّْا تشای ػال آیٌذُ هـخق ؿَد .دػتگاّْای اجشائی تایؼتی تخـی اص اػتثاسات خَد سا دس هحَسّا ٍ هحلِ
ّائی کِ دتیشخاًِ ػتاد تاصآفشیٌی پایذاس کالًـْش تْشاى هـخق ٍ تؼییي هی کٌذ ّضیٌِ ًوایٌذ .پیگیشی ایي هَضَع اص
ٍظایف اكلی کویتِ هی تاؿذ.

:

هقشس ؿذ گضاسؿی اص پیـشفت تذٍیي آئیي ًاهِ اجشائی کویتِ تَػط کاسگشٍُ حقَقی اسائِ ؿَد.

;

هقشس ؿذ جلؼات کویتِ تِ كَست هاّاًِ تشگضاس ؿَد.

اقدام کىىدٌ

دتیش کویتِ

کاسگشٍُ حقَقی
دتیش کویتِ

