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مکاتبــه بــا نماینــدگان مجلــس و اعضــای شــورای شــهر، یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای پیگیــری مطالبــات و تقاضاهای مــان از آنهــا و انتقــال دیدگاه های مــان 
کشــوری بــا آنهاســت. ضمــن اینکــه تــداوم و اســتمرار مکاتبــه، آنهــا را  ح چالش هــای حوزه هــای شــهری و  ح هــا و لوایــح در دســت بررســی و طــر در خصــوص طر
کــم و بیــش مــردم از ایــن متــد اســتفاده و پاســخ هایی نیــز دریافــت می کننــد ولــی بــرای باالبــردن میــزان تاثیرگــذاری اینگونــه  کــرد.  بــه پاســخگویی وادار خواهــد 

کنیــد: مکاتبــات، رعایــت برخــی نــکات ضــروری اســت لــذا در نــگارش نامــه یــا ایمیــل بــه ایــن نــکات توجــه 

ــان مکاتبه کنیم؟ با نمایندگان م چگونه 

مهم نکات 

شــوراها  اعضــای  و  نماینــدگان  دفتــر  بــه  حضــوری  می توانیــد  را  نامه تــان   -۱
کنیــد  مــی  گــر پســت  ا کنیــد.  ارســال  برای شــان  بــا پســت  یــا  تحویــل دهیــد 
کــه نامــه را بــه آدرس دفتــر مردمــی نماینــدگان ارســال مــی  مطمئــن باشــید 
کنیــد. ارســال نامــه بــه آدرس شــورای شــهر یــا آدرس مجلــس شــورای اســامی، 

تضمینــی بــرای رســیدن بــه دفتــر نماینــدگان نیســت.

ــئول  ــردم مس ــه م ــر هم ــس در براب ــدگان مجل ــه نماین ــه هم ک ــت  ــت اس ۲- درس
ــاس  ــتقیم تم ــان مس ــه خودت ــوزه انتخابی ــدگان ح ــا نماین ــا ب ــی حتم ــتند ول هس
بگیریــد، چــون احتمــال اینکــه بــه تقاضــای شــما ترتیــب اثــر دهنــد بیشــتر اســت 

چــون آنهــا بــه رای مجــدد شــما نیــاز دارنــد. 

کــه ارســال می کنیــد فقــط یــک موضــوع را بــا نماینده تــان در  ۳- در هــر نامــه ای 
میــان بگذاریــد، چــون احتمــال اینکــه بــه نامــه ای بــا موضوعــات مختلــف ترتیــب 

کمتــر اســت.  اثــر دهنــد 

کوتــاه و بــا رعایــت نهایــت  ۴- تقاضای تــان را شــفاف، ســاده و در حــد امــکان 
کنیــد. ادب بیــان 

کــه اجــازه می دهنــد از ســربرگ آن نهــاد بــرای  کار می کنیــد  گــر در نهــادی  ۵- ا
کنیــد، حتمــا در نامــه نــگاری بــا نماینده تــان از  یــک امــر شــخصی اســتفاده 

کنیــد. چــون شــانس توجــه بــه نامه تــان را بــاال می بــرد. ســربرگ اســتفاده 

وظیفــه  و  اختیــار  در  کنیــد  مــی  ح  مطــر کــه  موضوعــی  باشــید  مطمئــن   -۶
گــر شــما بــه یــک قانــون ملــی اعتــراض داریــد  ــرای مثــال ا ــان باشــد. ب نماینده ت
کاری انجــام دهــد.  نبایــد انتظــار داشــته باشــید عضــو شــورای شــهر بتوانــد 

کنیــد تــا  ۷- آدرس شــخصی تان را بــرای دریافــت پاســخ حتمــا در نامــه  قیــد 
مســول دفتــر نماینــده، توجیهــی بــرای پاســخ نــدادن نداشــته باشــد.

کــه دفاتــر نماینــدگان  ۸- پیگیــری را فرامــوش نکنیــد. معمــوال حجــم نامه هایــی 
دریافــت می کننــد زیــاد اســت و بــه بســیاری از آن هــا توجــه نمی کننــد. پیگیــری 

کــه آنهــا بــه نامــه شــما ترتیــب اثــر دهنــد. مــداوم، ســبب مــی شــود 

نکات: دیگر 
کنید.  - نامه تان را تایپ شده ارسال 

- حجم نامه از یک صفحه بیشتر نشود.
کلیشه ای استفاده نکنید.  - از جمالت 

که منتظر جواب هستید. کنید  - در آخر نامه قید 
کنید. گر به نامه تان ترتیب اثر دادند حتما نامه تشکر ارسال  - ا

: مه نا ه  ســتند ت فر مشــخصا

: مه نا ه  ند گیر ن  ا ــو عن و  م  نا

: ل و ا ف  ا گر ا ر پا

: م و د ف  ا گر ا ر پا

: م سو ف  ا گر ا ر پا

: تشکر

: مه نا ی  نتهــا ا

نام، آدرس )فرستنده( و تاریخ ارسال نامه

آقا/خانم … )نام نماینده مجلس یا عضو شورای شهر(
عنوان: نماینده محترم حوزه انتخابیه … یا عضو محترم شورای شهر …

معرفی خودتان و دلیل نگارش نامه

تشریح دلیل نگارش نامه یا توضیح پیام تان

کوتاه تقاضای تان خاصه شفاف، صریح و 

که نماینده تان انجام می دهد تشکر از اقداماتی 

 در انتها نام، ایمیل، آدرس، شماره تلفن و امضاء

نامه ــگارش  ن اهنمای  ر
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