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گزارش اولین جلسه کارگروه   

نظارتو حقوقی   

 



نفیر ا  لیریراو و راییا   14اولین جلسه کارگروه تخصصیی حقیوقی و نظیارت ان مین للیی لیزیرین اییراو  یا ح یور

 رگیزار  22/09/95لطالبات شیرک  ایا  و یو ان مین و ام ریین ک ییر کی  ان مین کر تیاری  الور حقوقی و وصول 

 شر. 

کر این جلسه ک یر کی  ان مین نیمن  ییاو تاریخ یه ان مین للیی لیزیرین و تایت  ایا  اقصصیاک  ایین صیر   و 

ر نقش لحور  تات  ایا  اقصصیاک م لونیو  و ایرر کیارگروه ایا  تخصصیی را ییاک ور و  یر اامیی  نقیش واحی

اا  حقوقیم نظارت و وصول لطالبات کر شرک  ایا  لیزیرین تاکییر نمیوک. ک ییر کی  ان مین لونیو  تیروین روییه 

اییا  نظییارتم وصییول و حقییوقی و یتسییاو یییا    نعییا کر لیییاو او ییا و اییرر کییارگروه را توانمرییر یییا   او ییا کر 

و ح یور قیا د کر کاکگااعییا و تیروین روش ایا  لیودر کر وصییول لطالبیات و کریاوی  لاییاوره ایا  حقیوقی و التییا

 تواو کوا  ا  حقوق خوک کر لقا   ت رک  را  ق ایی  یاو نموک.

ییی ه ارییی  ا  او ییا  کییارگروه نییمن ل روییی خییوک نقطییه نظراتییی را چیرالییوو لونییووات و  ییالش اییا  اصییلی 

 لوجوک کر واحر اا  حقوقی و نظارت شرک  اا  و و ارائه نموکنر. 

ایرر ایا  تخصصیی و چیه ا   حیب و تبیاکل لیریراو حقیوقی شیرک  ایا  لیزیرینم کر اکاله جلسه  یا توجیه  یه 

 لوارک لخصلف لر وط  ه این حو ه  ه شرح ذی   رریی شر.

کیرک خیم لاییم لالوریی م  ایا انیرا  و اایرار کیارگروه ت ییین و لرایور  و تعییه  کارگروه تخصصی حقوقی لقیرر

کیارگروه ا   رییا ایمیی   یه ان مین ارییال تیا کر جلسیه و قب  ا  جلسه   ر   یرح چیایرعاک  ایر یی  ا  او یا  

   ر گزارش لالوری  و  اا انرا  کارگروه نعایی شوک.

لقرر شر ایر یی  ا  او یا  کیارگروه وعریی  لایتیت اصیلی و  یالش ایا  لوجیوک را کر شیرک  خیوک  -

ر  تعیییه و کر قالییک لاییتیت یییاخصار  و ییسییصمی م لاییتیت لحیییم قییانونی و لاییتیت اجرایییی جییا

 ارائه نمایرر تا چه ا  اولوی   رر  کر کیصور کار قرار گیرک.



لقرر شر توانمرر  و تخصی  ایا  ایر یی  ا  او یا  کیارگروه  یر حسیک الیور حقیوقی و لایاوره ایا   -

 وم وکال  کر کاکگااعا و الور اجرایی نظیارت و وصیول لطالبیات  ررییی تیا کر  یریره  صیواو  یه  یور کار لیر 

 نعفصه کر او ا ایصفاکه کرک.  ا  خرک جم ی و تخص 

ک یییر کیی   ییر تولیییر لحصییوا  ولمییی و تخصصییی کییارگروه حقییوقی و نظییارت ان میین  ییرا  ناییر کر یییای   -

ایرصرنصیییم ناییریات و یییایر ریییانه اییا و ام رییین  رگییزار  کوره اییا   لو شییی و تییوجیعی تاکیییر نمییوک و 

 لقرر شر  رناله ریز  اا   و کر جلسات   ر  صورت گیرک.

 

 ین در جلسه: حاضر

یارا وظیمی نژاکاو)لریر حقوقی م لرصوره کیای )لریر حقوقی ی عر چارس(م راحله لیر ایی)وکی  خوکروکار( خانم ها:

 صر   و ل رو(

لیزیرن لریر الور حقوقی ) ییر لحمر رنا لحسریلوق ی )ک یر ک  ان من للی لیزیرن ایراو( م لحمر ااک    آقایان:

مولی یفیر  ) کارشراس حقوقی لیزیرن گسصرش ) لریر حقوقی و قرارکاکاا لیزیرن اوا اقصصاک( ایراو(م ااک  صرر و یئی

 لس وک حبیبی) لریر حقوقی لیزیرن الیر(م یرلایه گذار  للی(م شعرام لحمرنیا ) رئیه اکاره حقوقی لیزیرن رایاو یای ا(م

ولی یفیر  )کارشراس الور قرارکاکاا یارگاک(م ولی خوشرل) لریری  الور لاصریاو لیزیرن لاشین  الت و ت عیزات چا

و قرارکاکاا ی عر چارس(ککصر لحمر  ا اچور)لریر حقوقی وای ار  لیزیرن للی ( ولی  ی  لحمر کلیونر) لریر چیگیر  و نظارت 

 لیزیرن(لعراو  الک تبریز ) لریر حقوقی  عمن  غریر(لیزیرن وئیاو) لریر وصول لطالبات تایرانیاو(چاریا نلیزیرن 

 


