رأی شورای انتظامی
زض تاضيد  ......پطًٍسُ تا ضواضُ  .....زض جلسِ ضَضاي اًتظاهي استاى هاظًسضاى هَضَع ضكايت ازاضُ کل ضاُ ٍ ضْطساظي هاظًسضاى
تططفيت آلاي هٌْسس ًاظط هططح ،پس اظ تطضسي اٍضاق پطًٍسُ ٍ ضَض الظم تططح شيل هثازضت تِ اًطاء ضأي گطزيس .
گردش کار :
ازاضُ کل ضاُ ٍ ضْطساظي استاى توَجة گعاضش  ....هَضخ  .....تؼمية اًتظاهي آلاي هٌْسس ًاظط ضا کِ زاضاي پطٍاًِ اضتغال
تكاض هٌْسسي ًظاضت ٍ اجطاء تَزُ ّوعهاى زاضاي ػضَيت ٍ پطٍاًِ اضتغال تكاض زض ساظهاى ًظام کاضزاًي استاى زض ضضتِ ػوطاى ضا کِ
تط ذالف فطم ذَزاظْاضي اضائِ گطزيس ضا ذَاستاض ضسُ کِ پس اظ ٍصَل ٍ ثثت ٍ تطكيل پطًٍسُ زػَت تِ ضسيسگي ضس .آلاي هٌْسس
زض جلسِ ضسيسگي فَق ضطکت ًوَز ٍ زض هَضز استفازُ اظ زٍ پطٍاًِ اضتغال هٌْسسي ٍ کاضزاًي ٍ استفازُ اظ آى تَضيح زازُ کِ هي
زض ذصَظ فطم ذَزاظْاضي آى ضا ًرَاًسم ٍ زض هَضز کاًَى کاضزاى ّا ّن اکٌَى فؼاليتي ًساضم ٍ پطٍاًِ ًيع هٌمضي ضس.
رأی شورا:
زض ذصَظ اػالم ترلف ازاضُ کل هحتطم ضاُ ٍ ضْطساظي هاظًسضاى ًسثت تِ آلاي هٌْسس هثٌي تط ايٌكِ تا
ًظط تِ ايٌكِ هطاضاليِ تا حضَض زض جلسِ ضسيسگي ضَضا تا پصيطش اهضاي شيل
تطگ زضذَاست صسٍض پطٍاًِ اضتغال تِ کاض هٌْسسي تا ايٌكِ زض هتي آى تِ ضٍضٌي ليس ضسُ پيص اظ ايي پطٍاًِ اضتغالي زضيافت ًكطزُ
ٍ زفاع ًاهثطزُ هثٌي تط هطغلِ کاضي ٍ اػتواز تِ کاضهٌساى ضطکت کِ پيص ًَيس ضا تْيِ کطزًس هَجِ ًوي تاضس ظيطا ّيچ لطيٌِ اي
کِ زاللت تط زضستي ايي ازػا ًوايس تسست ًياهس اظ ايي ضٍي ػول ٍي هٌطثك تا تٌس  81لسوت ب هازُ  18آييي ًاهِ اجطايي لاًَى
ًظام هٌْسسي تَزُ ٍ تا اظْاضات ذالف ٍالغ پطٍاًِ اضتغال زضيافت زاضتِ تا احطاظ ترلف ٍي ضا تِ هجاظات اًتظاهي زضجِ  3تِ سِ هاُ
هحطٍهيت استفازُ اظ پطٍاًِ اضتغال هَضَع هازُ  19آييي ًاهِ ياز ضسُ هحكَم هي کٌس.

ضأي صازضُ ظطف يكواُ اظ تاضيد اتالؽ لاتل تجسيسًظط ذَاّي زض ضَضاي اًتظاهي ساظهاى ًظام هٌْسسي هي تاضس .

