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" باسمه تعالي "
دولت و ملت  ،همدلی و هم زبانی

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قسوين

با سالم و احترام

عطف ثٍ اليحٍ پيشىُبدي شمبسٌ  10/1394/46088مًسخٍ  94/3/23اص طشف شُشداسي قضييه مته مظًثٍ شمبسٌ
 107دس جلسٍ علىي مًسخٍ  94/6/21شًساي اسالمي شُش قضييه مشتمل ثش مبدٌ ياحذٌ ي دي تجظشٌ ا ثالغ مي گشدد .
مبدٌ ياحذٌ  :ثش اسبس ثىذ  14مبدٌ  71قبوًن تشكيالت ي يظبيف شًساَبي اسالمي كشًس ي اوتخبة شُشداسان
مظًة  1375ثٍ شُشداسي قضييه اجبصٌ دادٌ مي شًد :
دسخظًص وحًٌ اجشاي طشح ديچشخٍ اشتشاكي دس شُش قضييه ثٍ ششح جذيل پيًست ي ثب سعبيت كبمل مًاسد
ريل اقذام ومبيذ .
ثٍ مىظًس تشًيق ي تشغيت شُشيوذان ثٍ استفبدٌ اص ديچشخٍ  ،شُشداسي َش مبٌ ثطًس مستمش جًايضي سا
دس وظش گشفتٍ ي دس مال عبم َذيٍ ومبيذ .
جُت ديچشخٍ سًاسي ثبوًان ثب لحبظ سعبيت شئًوبت اسالمي تمُيذاتي دس وظش گشفتٍ شًد .
تذاثيش الصم جُت ايمىي ديچشخٍ سًاسَب دس َمٍ مسيشَب ثخظًص مسيش خيبثبن شُيذ ثبثبيي ي
كمشثىذي شُيذ ثُشتي اتخبر گشدد .
ايجبد سشعت كبٌ دس اليه َب ي مسيشَبي ديچضخٍ سًاسَب حزف گشدد .
ايستگبٌ ديچشخٍ اشتشاكي دس پبسک ثبوًان پيش ثيىي گشدد .
سعبيت مقشسات ساَىمبيي ساوىذگي ي استفبدٌ اصكالٌ ايمىي دس حيه ديچشخٍ سًاسي ي سعبيت وًس قسمت
عقت ي جلًي ديچشخٍ َمچىيه كالٌ ايمىي ثٍ ساكجيه ديچشخٍ تًطيٍ گشدد .
جُت استفبدٌ احتمبلي ديچشخٍ َبي شخظي اص مسيشَبي پيش ثيىي شذٌ محلي ثشاي پبسک ديچشخٍ
َبي شخظي شُشيوذان دس وظش گشفتٍ شًد .
تًسعٍ مسيش ثٍ سمت جىًة ( چُبس ساٌ شُذا ) ي ثٍ سمت پبسک ثبساجيه پيش ثيىي شًد .
شُشداسي دسخظًص مجحث ثيمٍ افشادي كٍ اص ديچشخٍ َب استفبدٌ مي كىىذ ثب َمبَىگي اداسٌ حقًقي
تمُيذاتي سا لحبظ ومبيذ .
تجظشٌ  : 1مظًثٍ مزكًس ثشاثش مبدٌ  83قبوًن شًساَب چىبوچٍ دس مذت صمبن قبوًوي مًسد اعتشاع مشاجع ريشثط
قشاس وگشفت الصم االجشا خًاَذ ثًد .
تجظشٌ  : 2سعبيت طشفٍ ي طالح شُشداسي دس اجشاي مظًثٍ مزكًس ثش عُذٌ شخض شُشداس محتشم قضييه
خًاَذ ثًد%
علي فرخ زاد
ناية ريیس شوراي اسالمي شهر قسوين

