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شماره ( )8فوق العاده
مصوباث جلست فوق العادة کمیسیون مستقل نظارث بر تطبیق قانون اساسی
کویسیْى هستقل ًظبرت بر تغبیق قبًْى اسبسی ب تبریخ  1300/3/1تحت ریبست هحترم
پُْبًذ گلرح وي قبضی رئیس ایي کویسیْى ببحضْر ُوَ اعضب ی کویسیْى ًّوبیٌدذگبى ّاارت
دفبع ّ ،اارت داخلَ ّ ،اارت عذلیَ  ،لْی سدبرًْالی  ،ریبسدت اهٌیدت هلدی ًّوبیٌدذا اتحبدید
حقْقددذاًِبی افنبًسددتبى تشددلیل ل سددَ داد .درایددي لسددَ هْضددْع ایر هددْرد بحددو ّ بررسددی
قرا رگرفت ّبَ شرحی کَ درایي گزارش هی آیذ  ،درهْردآى تصب هین هقتضی ریل اتخبر گردیذ.
موضوع  :ببا دیذ اا اًذاى بگرام ؛
در ایي خصْص فیصلَ بعودل آهدذ کدَ رّا دّشدٌبَ هدْر ُ 1300/3/2یئدت رُبدری کویسدیْى
هستقل ًظبرت بر تغبیدق قدبًْى اسبسدی بدَ شدوْد دّکبرهٌدذ کویسدیْى ُدر یدح سدیذاحوذ ضدیب هدذیر
اسٌبدّارتببط کوسیْى ّهحترم ایول خبى عضْ دیپبرتوٌت ًظبرت اا ا رائت هْسسبت غیردّلتدی ّ
بَ اشتراک ًوبیٌذگبى ادارات ریربظ ُریح :
 .1هحترم ٌراد عزیزالرحوي خبى هعیي ّاارت دفبع هلی؛
 .2هحترم هحوذ حسي اتودر رئدیس عودْهی اهدْر پدْلیس  ،هحتدرم دگدرّاد هحودذ فریدذ
رئیس بررسی راین ّهحترم شبکر افسر ریبست پْلیس اا ّاارت اهْر داخلَ؛
 .3هحترم ٌراد عبرض هشبّر ًظبهی ّاارت عذلیَ؛
 .4هحترم ٌدراد سدیذًْرار رئدیس حدبرًْالی اهٌیدت هلدی ّ هحتدرم هحودذ اکدرم ح دی
حبرًْاد کویسیْى بررسی قضبیبی هحبْسیي اًتقبد شذٍ اابگرام ّگْاًتبًبهْ؛
 .5هحترم ٌراد هحوذ عبُر هِوٌدذ رئدیس تحقیدق اهٌیدت هلدی ّهحتدرم دگدرّاد هحودذ
هریذ اا ریبست عوْهی اهٌیت هلی؛
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 .6هحترم غیْر غیْر سرپرست اتحبدی حقْقذاًِبی افنبًستبى .
اا اًذاى بگرام دیذار بعول آّردٍ ّضعیت اًذاًیبى را بَ بررسی بگیرًذ .
در ایي ًشست هحترم ٌراد عزیزالرحوي خبى هعیي ّاارت دفبع ّظی َ گرفت تب توبم آهبدٍ گدی
ُبی ببادیذ اا اًذاى بگرام را تٌظین ّفراُن سباد.

پوٌىوال حمبوبً
"حقوقمل"
عضو کمیسیون

پوٌاوذ سیذ
عمر"مىیب"
عضو کمیسیون

پوٌىذوی عبذالقادر
عذالتخواي
معاون کمیسیون

دکتور حممذ امیه "امحذی"
مىشی کمیسیون
پوٌاوذ گلرمحه
"قاضی"
رئیس کمیسیون

