تسوِ تؼالی
تیاًیِ ضواسُ 14
تاصًگشی دس الَیتْا
هشداد 1393
تشادس اسجوٌذ جٌاب آقای هٌْذس ًصشتی ضْشداس هحتشم قضٍیي
سالم ػلیکن
تا احتشام ّ ،واًگًَِ کِ هستحضش ّستیذ ،کاسگشٍُ هطَستی قضٍیي 20 +تؼذ اص  5سال فؼالیت دس چْاس دٍسُ هتَالی دس تاسیخ
 1393/02/31تا تشکیة جذیذی اص اػضاء فؼالیت خَیص سا ضشٍع ًوَد .تا تَجِ تِ صحثتْای حضشتؼالی دس ضشٍع دٍسُ
جذیذ ٍ تؼییي اًتظاسات ًَ اص اػضاء ،حاصل هزاکشات ٍ تصویوات اٍلیِ دس دٍس پٌجن ،جوغ تٌذی ًقغِ ًظشات ٍ تذٍیي
لیست الَیت ّایی است کِ تا تَجِ تِ ضشایظ سٍص ضْش قضٍیي دس قالة  14هحَس اصلی (الَیت اصلی) تقذین هی گشدد:
گشدش کاس ٍ هالحظاتی کِ هذ ًظش اػضاء دس تذٍیي الَیتْا قشاس داضتِ است :
 .1اتتذاً تشسسی ٍ هغالؼِ جاهؼی اص هصَتات  20گاًِ قثل کِ دس سال  88تتصَیة کاسگشٍُ سسیذُ ٍ خذهت تصوین
گیشاى هحتشم اصلی دس حَصُ هذیشیت ضْشی اسسال ضذُ تَد ،تَسظ اػضاء جذیذ دس دٍس پٌجن صَست گشفت ٍ تا
تَجِ تِ تجشتِ  5سالِ گزضتِ دس کاسگشٍُ ٍ ّوچٌیي ػولکشد پٌجسالِ ضْشداسی اص یک عشف ٍ هقتضیات سٍص
ضْش قضٍیي ٍ ًیاصّا ٍ خالء ّای هَجَد اص ط س ف دیگش ،تغییشات اساسی دس سٍیِ گزضتِ ،الصم تطخیص دادُ ضذ ٍ
تشاساس آى دس اٍلیي گام  ،پیطٌْاد ّای جذیذ دس دستَس کاس قشاس گشفت (صذّا پیطٌْاد کِ ّوگی هَسد ًیاص ضْش
هیثاضذ ،تشسسی ٍ الَیت تٌذی ضذ ٍ دس ًْایت دس لیست  14گاًِ هزکَس ستثِ تٌذی گشدیذ).
 .2تا تَجِ تِ کیفیت حَهِ ًطیٌی دس اقواس قضٍیي ٍ تا ػٌایت تِ تْیِ عشح هجوَػِ ضْشی قضٍیي تَسظ ساصهاى ساُ ٍ
ضْشساصی استاى ٍ ّوچٌیي تاثیش اقذاهات دستگاّْای دیگش دس سغح استاى  ،تؼٌَاى هثال اجشای عشح هسکي هْش
تَسظ ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی ٍ تاثیشات آى دس هجوَػِ ضْش قضٍیي  ،لضٍم تاصًگشی جذی دس الَیتْای قثلی اهشی
اجتٌاب ًاپزیش تَد کِ دس پیطٌْادات جذیذ هَسد تَجِ اػضاء قشاس گشفتِ است.
 .3ضشایظ اقتصادی سٍص ،ضیَُ ّای جذیذ سشهایِ گزاسی دس ضْشّا ،تَجِ تِ الگَّای تاالدستی ٍ تؼشیف ًسثت آًْا
تا تَسؼِ ضْش قضٍیي ،تَجِ جذی تش تِ هقَلِ تَسؼِ پایذاس ٍ حفظ عثیؼت ضْش ٍ پیشاهَى ،تشجستِ ًوَدى اقذاهات
خشد ٍ کالى دس حَصُ حفظ ضْش تاسیخی فشٌّگی ،سالهت ٍ اًشطی ،گستشش کاسّای فشٌّگی اجتواػی دس جْت
استقاء فشٌّگ ضْشًطیٌی ٍ آهَصش ضْشًٍذی ٍ ًگاُ اجتواػی ٍ هطاسکتی ٍ تؼوین ًظش آًاى دس هجوَػِ اقذاهات
ضْشداسی ٍ استفادُ اص تَاى هَسسات هشدم ًْاد ،اًتخاب قضٍیي تؼٌَاى دتیشخاًِ هجوغ جْاًی ضْش اسالهی ٍ حفظ
هٌاتغ عثیؼی ٍ هحیغی ضْش اػن اص خاک ٍ آب ٍ َّا ٍ جلَگیشی اص تغییش کاستشی اساضی هستؼذ اعشاف ضْش ٍ

تفکیک ٍ سیضداًِ کشدى ٍ هحصَس کشدى آًْا ٍ  ، ...سا هجوَػِ ای اص هثاًی ًظشی اػضاء دس تذٍیي ًَضتاس حاضش
ٍ تقَین الَیتْا هی تَاى رکش ًوَد.
 .4خَضثختاًِ ایي تیاًیِ دس صهاًی تذٍیي ٍ تقذین هی ضَد کِ دٍ تشًاهِ هیاى هذت یکی ضْشی ٍ دیگشی هلی یؼٌی :
تشًاهِ پٌجسالِ دٍم ضْشداسی ٍ تشًاهِ ضطن تَسؼِ کطَس دس حال تذٍیي هیثاضذ ،ضوي ایٌکِ اػضاء هحتشم پیطٌْاد
داسًذ گضاسش ػولکشد تشًاهِ  5سالِ اٍل ضْشداسی تِ ًحَ ضایستِ دس دستشس ضْشًٍذاى ٍ هَثشیي دس حَصُ
هذیشیت ضْشی قشاس گیشد ،لضٍم تْشُ هٌذی تیطتش اص

 14الَیت پیطٌْادی حاضش دس تذٍیي تشًاهِ پٌجسالِ دٍم

ضْشداسی ٍ سْن ضْش دس تشًاهِ ضطن تَسؼِ کطَس ٍ ّوچٌیي تِ تثغ آى دس تشًاهِ ّای سٌَاتی ضْشداسی هَسد
تاکیذ اػضاء هی تاضذ.
 .5کاسگشٍُ هطَستی قضٍیي 20 +دس دیواُ  ٍ 1390عی تیاًیِ ضواسُ  7گضاسش اسصیاتی ػولکشد سالْای 90 ٍ 89
ضْشداسی قضٍیي دس هقایسِ تا هصَتات کاسگشٍُ سا تقذین کشد ،هتؼاقة آى اػضاء دس دٍس پٌجن ًیض اسصیاتی سِ سالِ
تؼذی یؼٌی  93 ٍ 92 ،91سا دس اٍلیي جلسات دس دستَسکاس قشاس دادُ ٍ ًتایج آى عی تیاًیِ ضواسُ  13تقذین حضَس
گشدیذُ است .لزا اّتوام جذی تش ضْشداسی قضٍیي دس اجشایی ضذى پیطٌْادات ،تا تَجِ تِ ایٌکِ دس تؼضی اص
الَیتْای پیطٌْادی ،یا اقذاهی ًطذُ ٍ یا اقذاهات جذی صَست ًگشفتِ ،خَاستِ اػضاء کاسگشٍُ هیثاضذ.
 .6چْاسدُ الَیت جذیذ تا سٍیکشد تشًاهِ ّا – عشح ّا – پشٍطُ ّا ٍ تا ًگاُ ػولیاتی ٍ اجشائی تَدى ّش یک تْیِ ٍ
تٌظین ٍدس جذاٍل 14گاًِ لیست گشدیذُ است ،لزا جْت گیشی هقذٍسات هالی ٍ اجشائی ضْشداسی دس تْشُ تشداسی
اص آًْا اهشی تذیْی تٌظش هی سسذ.
الصم تِ یادآٍسی است کِ هطشٍح عشحْا ٍ پشٍطُ ّای ّش یک اص تشًاهِ ّا هتؼاقثاً دس اختیاس حضشتؼالی قشاس خَاّذ
گشفت.
دس پایاى کاسگشٍُ هطَستی قضٍیي 20 +آهادگی خَیص سا جْت اجشائی ضذى پیطٌْادات دس هشاحل اجشاء ،اػالم هی ًوایذ تا
اًطااهلل دس آیٌذُ ًضدیک ضاّذ تاال سفتي کیفیت صًذگی ضْشًٍذاى ٍ دسخطص تیطتش ضْش قضٍیي دس صحٌِ هلی ٍ تیي الوللی
تاضین.
ػلی حسي ظاّشی
سئیس کاسگشٍُ هطَستی قضٍیي20+

سًٍَضت:
سیاست ٍ اػضاء هحتشم ضَسای ضْش قضٍیي جْت استحضاس.
حجت االسالم اتَتشاتی ًایة سئیس هحتشم هجلس ضَسای اسالهی.

جٌاب آقای داٍدد هحوذی ًوایٌذُ هحتشم قضٍیي دس هجلس ضَ سای اسالهی
جٌاب آقای حسیٌی ًوایٌذُ هحتشم قضٍیي دس هجلس ضَسای اسالهی.
جٌاب آقای هشتضی سٍصتِ استاًذاس هحتشم قضٍیي.
جٌاب آقای هٌْذس حثیثثی هؼاًٍت هحتشم ػوشاًی استاًذاسی قضٍیي.
 جٌاب آقای هٌْذس هحوذصادُ هذیش کل هحتشم ساُ ٍ ضْشساصی. جٌاب آقای هٌْذس فشخضاد سیاست هحتشم ساصهاى ًظام هٌْذسی استاى قضٍیي. -اػضاء کاسگشٍُ قضٍیي.20+

