
 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

 پور حضرت اله روح آقای جناب

 ( ارومیه شهرستان) اسالمی شورای مجلس در غربی آذربایجان استان مردم محترم وکیل

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/06/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

 . شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد 

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

 

 

 

 ارادتمند

 نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

غربی  آذربایجان استان

 

 

 

 

 



 

 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

  سرتیپ امیر

 رضازاده یعقوب

 ( سلماس شهرستان) اسالمی شورای مجلس در غربی آذربایجان استان مردم محترم وکیل

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/06/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

. شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد 

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

  ارادتمند

 متقاعد سرهنگ

  نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

غربی  آذربایجان استان 

 

 

 

 

 



 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

 ذاکر سیدسلمان آقای جناب

 ( ارومیه شهرستان) اسالمی شورای مجلس در غربی آذربایجان استان مردم محترم وکیل

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/06/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

. شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد 

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

 

 

  ارادتمند

  نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

غربی  آذربایجان استان 

 

 

 

 

 

 



 

 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

  زاده حبیب انور آقای جناب

 ( بوکان شهرستان) اسالمی شورای مجلس در غربی آذربایجان استان مردم محترم وکیل

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/06/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

. شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد 

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

 

  ارادتمند

  نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

غربی  آذربایجان استان 

 

 

 

 

 

 



 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

 پور حسین کمال آقای جناب

 (سردشت و پیرانشهر شهرستانهای) اسالمی شورای مجلس در غربی آذربایجان استان مردم محترم وکیل

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/06/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

. شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد 

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

 

  ارادتمند

  نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

غربی  آذربایجان استان 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

 زاده نجف عادل آقای جناب

 ( چایپاره و خوی شهرستانهای) اسالمی شورای مجلس در غربی آذربایجان استان مردم محترم وکیل

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/06/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

. شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد 

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

 

 

  ارادتمند

  نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

غربی  آذربایجان استان 

 

 

 

 

 



 

 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

 همتی حسن آقای جناب

 ( تکاب و دژ شاهین شهرستانهای) اسالمی شورای مجلس در غربی آذربایجان استان مردم محترم وکیل

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/06/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

. شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد 

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

 

 

  ارادتمند

  نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

غربی  آذربایجان استان 

 

 

 

 

 



 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

 محمودزاده جالل آقای جناب

 ( مهاباد شهرستان) اسالمی شورای مجلس در غربی آذربایجان استان مردم محترم وکیل

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/06/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

. شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد 

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

 

 

  ارادتمند

  نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

غربی  آذربایجان استان 

 

 

 

 

 

 



 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

 زاده عیسی مهدی آقای جناب

 ( میاندوآب شهرستان) اسالمی شورای مجلس در غربی جانآذربای استان مردم محترم وکیل

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/06/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

. شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

 

  ارادتمند

  نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

غربی  آذربایجان استان 

 

 

 

 

 

 

 



 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

 حسنلوئی زنجانی علی آقای جناب

 ( اشنویه و نقده شهرستانهای) اسالمی شورای مجلس در غربی آذربایجان استان مردم محترم وکیل

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/06/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

. شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد 

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

 

  ارادتمند

  نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

غربی  آذربایجان استان 

 

 

 

 

 

 



 ( تعالی بسمه) 

 

  بزرگوارم برادر

 تکیه انویه شارلی آقای جناب

  کلدانی و آشوری دینی های اقلیت محترم وکیل

 اسالمی شورای مجلس در غربی آذربایجان استان

 احترام و سالم باعرض

 : رساند می استحضار به

 مجلس علنى صحن دستور در كار و كسب براى مجوزها  برخى صدور تسهیل طرح ، 21/6/1400 مورخ یکشنبه روز فردا  

  مدارك و اند كرده تلقى كار و كسب اصناف مانند را دادگسترى رسمی كارشناسان پیشنهادی، طرح و دارد قرار اسالمی شورای

 موکالن رای به استظهار با اسالمی شورای مجلس در شود می استدعا جنابعالی از لذا اند، نداده قرار عنایت مورد  را دانشگاهى

 دادگسترى رسمى كارشناسان كانونهاى از و ارجاع ذیربط كمیسیون به كارشناسى بررسیهاى عدم علت به را فوق طرح   خویش

. شود رایزنی به اقدام الزم، كارشناسیهاى و تخصصی واکاوی از پس تا آورند بعمل نظرخواهى كشور

 موکالن برای ای حرفه خدمات روند در مثبت گامی مزبور طرح رد با  حساس، ای برهه چنین در  حضرتعالی شایسته رای که باشد 

 . شود ماندگار عمومی انداز چشم در و شده واقع ظهور منّصه به زمین ایران پهنه در بزرگوار

 

 

 

  ارادتمند

  نظمی سقراط

 دادگستری رسمی کارشناسان کانون رئیس

 غربی آذربایجان استان 


