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اهم مطالب مطروحه :

در ابتدا بعد از تالوت آیات قرآن کری آقای دکتر کریمی فرماندار و رئیس محترم ستاد صهیانت از حهری امنیهت عمهومی و
حقوق شهروندی ضمن عرض سالم و خیر مقدم به حاضرین و تبریک اعیاد ماه ربیع االول  ،عدم آشنایی شهروندان با حقهوق
اجتماعی را باعث بروز مشکالت متعدد در جامعه دانست و گفت :ما به عنهوان مهدیران دسهتگاههای اجرایهی مسهووییت آشهنا
ساختن مردم با حقوق شهروندی را برعهده داری در این زمینه تبیین وظهای

دسهتگاههای اجرایهی بهرای شههروندان نقه

بسزائی دارد و ستاد مرکزی صیانت در دوحوزه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برنامه های خود را تهدوین
نموده است و کارگروهها و کمیته های ذیل ستاد صیانت تشکیل شده است و الزم است هردستگاهی دبیر ستاد صیانت داشهته
و ابالغ داشته باشد  .وی ادامه داد استان سمنان در حقوق شهروندی اسهتان فهاخری اسهت و همهه دسهتگاههای اجرایهی مهی
بایست مطابق دستورایعمل های  929شورای انقالب فرهنگی ستاد صیانت برنامه ریزی داشته باشند.
در ادامه آقای طاهرانپور معاون محترم ضمن سالم و خیرمقدم به حاضرین با سخنانی به تشریح برنامه های  4گانه حقهوق
شهروندی و برنامه های  22گانه ترویج و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب پرداختند و در خصوص بررسی دستورکار جلسه و
هماهنگی الزم بمنظور بازرسی از ادارات و مراکز درمانی و بیمارستانی را مطرح نمودند .
در پایان پس از صحبتهای اعضاء محترم و بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
مصوبات جلسه :
ردیف

مصوبات جلسه
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مقررگردید جلسه بازدید بمنظور بازرسی از مراکز درمانی و بیمارستان در روزهای آتی اجرایی گردد.
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مقرر گردید هر یک از دستگاهها در خصوص ابالغ دبیرستاد صیانت دستگاه خود اقدام نمایند .

اقدام کننده
( دستگاه  ،سازمان و) ...

فرمانداری
دستگاههای اجرایی

