رأی شورای انتظامی
زض تبضید  .....پطًٍسُ ثب ضوبضُ  ....زض جلسِ ضَضاي اًتظبهي استبى هبظًسضاى هَضَع ضكبیت ضیبست هحتطم سبظهبى ثططـيت آلبي
هٌْسس ًبظط هططح  ،پس اظ ثطضسي اٍضاق پطًٍسُ ٍ ضَض الظم ثططح شیل هجبزضت ثِ اًطبء ضأي گطزیس.

گردش كار :
ضیبست هحتطم سبظهبى ثِ هَجت گعاضش هَضخ  ٍ ....حست تحميمبت هعوَلِ هَضَع گعاضش آلبي
هسیطکل زیَاى هحبسجبت استبى اظ ططیك استبًساضي ٍ آهَظش ٍ پطٍضش زضذصَظ استحكبم ثٌبي سبذتوبى
هساضس ؼيط اًتفبعي زض سطح استبى کِ اظ سَي هٌْسسيي صبزض گطزیسُ تعميت اًتظبهي آلبي هٌْسس ًبظط ضا کِ السام ثِ صسٍض....
ـمطُ استحكبم ثٌبي
ثسيبضي اظ گَاّي ّبي صبزضُ

ٍ ایٌكِ

زض اهبکي آهَظضي ؼيطاًتفبعي زض ضْطّب ٍ ....

ضا ذَاستبض ضسُ کِ پس اظ ٍصَل ٍ ثجت ٍ تطكيل پطًٍسُ

ضًٍَضت گعاضش ثطاي ًبهجطزُ اضسبل تب زض جلسِ ضسيسگي همطض حضَض ثْن ضسبًس .
آلبي هٌْسس زض جلسِ ضسيسگي حبضط ٍ زـبعبً اعالم زاضتِ کِ هي ایي تعساز استحكبم ثٌب ضا زض هست سِ سبل صبزض ًوَزم ٍ هضبـبً
 ...هَضز ًجَزُ ثلكِ ثعضي ّب زض چٌس زٍضُ توسیس ضسُ ٍ جوعبً  ....هَضز است ٍ هي ًوي زاًستن کِ ثبیستي ثجت ضَز ٍ زض ًَسبظي
هساضس ضًٍس کبض ثسیي تطتيت است کِ اٍل کبضضٌبس ًَسبظي ثبظزیس هي کٌس ٍ پس اظ ثبظزیس اظ ًظط سبظُ اي پس اظ تأیيس کبضضٌبس
ًَسبظي هجسزاً ثِ هب اضجبع هي ضَز  ،هي چَى ذَزم پيوبًكبض ًَسبظي هساضس ثَزم ثِ هٌظَض کبض ضاُ اًساظي ٍ هجبلػ زضیبـتي ًبچيع
ثَز ٍ ذَز ًَسبظي هساضس ًوي ذَاست ثجت ضَز ٍ کليِ گَاّي صبزضُ ضا تأیيس ًوَزم ٍلي ثعلت عسم اطالع اظ هطاجعِ ثِ زـتط
ًوبیٌسگي هجبزضت ثِ صسٍض گَاّي ًوَزم ٍ اظْبض زاضتِ هي ططاح ٍ ًبظط پبیِ ّ 2ستن کِ حست گعاضش ٍ هحتَیبت پطًٍسُ ٍ
گعاضضْبي ثبظزیس گطٍُ هٌْسس اظ سبذتوبًْبي هَضز گَاّي ثسيبضي اظ اهبکي آهَظضي هصکَض ـبلس استحكبم ثٌب اعالم گطزیسًس کِ
اظْبض زاضتِ ًظطیبت آًبى ضا لجَل ًساضم ٍ ضوٌبً عوسُ سبذتوبًْبي آهَظضي هسكًَي ثَزُ کِ ثسٍى کبضثطي آهَظضي استحكبم ثٌب
صبزض گطزیس.

رأی شورا:
ثب ثطضسي ضكبیت سبظهبى اظ آلبي هٌْسس ًبظط ثِ صسٍض ....ـمطُ استحكبم ثٌب زض سبذتوبًْبي هساضس ٍ اهبکي آهَظضي ؼيط اًتفبعي
آهَظش ٍ پطٍضش ضْطّبي  ٍ .....ثب تَجِ ثِ زـبعيبت ًبظط کِ هي ًوي زاًستن کِ ثبیستي ٍاحسّب زض زـتط ًظبم ثِ ثجت هي ضسيس ٍ
ًَسبظي هساضس ًيع ًوي ذَاستِ کِ زض ًظبم هٌْسسي ثِ ثجت ثطسس ٍ ثسٍى ثجت پطٍغُ زض ًطم اـعاض سبظهبى ٍ
ٍ هستٌساً ثِ ثٌسّبي الؿ –ث – غ هبزُ 11
ثِ هجبظات زضجِ  4ثِ  15هبُ هحطٍهي ت اظ پطٍاًِ اضتؽبل کِ زض ترلفبت هرتلؿ ـَق اظ هجبظات کِ ثبالتطیي هحكَهيت هٌظَض هي
گطزز ثب کسط سْويِ زض هست هصکَض هحكَم ٍ زض ذصَظ عسم اطالع اظ همطضات سبظهبى زض اجطاي هبزُ  ٍ 10تجصطُ  2هبزُ 34
آئيي ًبهِ اجطائي الحبلي ثِ لبًَى ًظبم هٌْسسي هصَةّ 14/12/5ئيت ٍظیطاى ثِ ضطکت زض زٍضُ آهَظضي ثِ هست ضص هبُ هحكَم
کِ زض ایي هست ًيع صالحيت ٍي هحسٍز هي گطزز .
ضأي صبزضُ ظطؾ یكوبُ اظ تبضید اثالغ لبثل تجسیسًظط ذَاّي زض ضَضاي اًتظبهي سبظهبى ًظبم هٌْسسي هي ثبضس .

