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 بسم اهلل تعالی

 25/7/1400مورخ ی ابینظارت و ارز ،یحقوق ونیسیکمجلسه  دستور

 

نهاد مرتبط  نتیجه آراء

 شهرداری

 تاریخ نامه موضوع

وارده به 

 کمیسیون

شماره 

 نامه

نامه/ 

طرح 

یا 

 الیحه

 ردیف

تا : »( 11/7/1400) دستور جلسه سابق 

قبل از جلسه دو هفته اینده 

نقشه برداری ، پس از (25/7/1400)

امالک نقشه تفکیکی دو پالک مذکور، 

جلسه مشترکی با حضور امالک و 

حقوقی و آقای عباس وفایی و آقای 

برگزار  2ایرانمنش و شهردار منطقه 

گردد و به تفصیل و صراحت در مورد 

ادعای آقای عباس وفایی پاسخ ارائه 

 «شود.

حقوقی و 

 امالک

  4004 6/6/1400 ییعباس وفا یدر خصوص درخواست آقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه 

های 

 وارده

1 

تا : »( 11/7/1400) دستور جلسه سابق 

قبل از جلسه دو هفته اینده 

امالک شهرداری با  ،(25/7/1400)

همراهی حقوقی شهرداری، با اداره 

اوقاف پیرامون موضوع زمین های 

تفکیکی این پالک مذاکره کند و 

حقوقی و 

 امالک

 2 4391 27/6/1400 در خصوص ملک آقای حجت برهانی
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تکلیف این زمینها )شبیه این زمین( 

 «مشخص شود.

(: 11/7/1400دستور جلسه سابق ) اتفاق آرابه 

قبل از جلسه هفته اینده  تا»

(، شهرداری محترم با 18/7/1400)

مشخص شدن انجام تعهدات 

طرفین، در دستور جلسه سابق: 

مورد ادعای کانون تبلیغاتی »

هنرمند، در هر دو مورد ادعایی، 

اظهار نظر نماید و پیشنهاد اجرایی 

در مورد ادعای ایشان را با مالحظه 

 «مقررات قانونی ارائه نماید.

 

(: 18/7/1400ستور جلسه سابق )د

 با توجه به عدم ارائه گزارش از»

سوی شهرداری، تا هفته اینده 

گزارش با توضیح  (25/7/1400)

 «کامل ارسال شود.

 

 له مطروحه:در سه مسا

 تابلوی چهار راه فرهنگیان: -1

معوقات اجاره و بدهی ها 

و  یحقوق

 یفرهنگ

 شیدر خصوص افزا یاستعالم شهردار

کانون  شتریب یشش ماه بهره بردار

نبش  ادهیهنرمند از پل عابر پ یغاتیتبل

 دانشجو یمتر20

1/7/1400 4509 3 
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صرفا در  -)تا تاریخ فسخ

به مورد این تابلو فرهنگیان 

دو ماه استفاده( میزان 

تا پایان هفته با حداکثر 

تهاتر با مبالغ جابجایی تابلو 

پرداخت شود )در صورت 

اختالف به کارشناس ارجاع 

شود( و ضمانت نامه ضبط 

 نشود.

خیابان جهاد و خیابان   -2

 بر اساس بندهای استقالل:

قرارداد و طبق توافق انجام 

شده است؛ لذا امکان 

 تغییری وجود ندارد

ماه به  6 مقرر شد ی نادر:متر 20

 قرارداد ایشان اضافه شود.

(: 11/7/1400دستور جلسه سابق ) اتفاق آرابه 

قبل از جلسه هفته اینده  تا»

(، شهرداری محترم با 18/7/1400)

مشخص شدن انجام تعهدات 

طرفین، در دستور جلسه سابق: 

مورد ادعای کانون تبلیغاتی »

 حقوقی

 زیباسازی

 5 4664 8/7/1400 کانون تبلیغاتی هنرمند
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هنرمند، در هر دو مورد ادعایی، 

اظهار نظر نماید و پیشنهاد اجرایی 

در مورد ادعای ایشان را با مالحظه 

 «مقررات قانونی ارائه نماید.

 

(: 18/7/1400ستور جلسه سابق )د

 با توجه به عدم ارائه گزارش از»

سوی شهرداری، تا هفته اینده 

گزارش با توضیح  (25/7/1400)

 «کامل ارسال شود.

 

 له مطروحه:در سه مسا

 تابلوی چهار راه فرهنگیان: -3

معوقات اجاره و بدهی ها 

صرفا در  -)تا تاریخ فسخ

به مورد این تابلو فرهنگیان 

دو ماه استفاده( میزان 

تا پایان هفته با حداکثر 

تهاتر با مبالغ جابجایی تابلو 

پرداخت شود )در صورت 

اختالف به کارشناس ارجاع 
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شود( و ضمانت نامه ضبط 

 نشود.

خیابان جهاد و خیابان   -4

 بر اساس بندهای استقالل:

قرارداد و طبق توافق انجام 

شده است؛ لذا امکان 

 تغییری وجود ندارد

ماه به  6 مقرر شد ی نادر:متر 20

 قرارداد ایشان اضافه شود.

مزایده این ملک، ابطال و ملک  اتفاق آرابه 

 مجددا به مزایده گذاشته شود.

جناب اقای عبدالرزاقی  -5

تمامی بدهی ها شامل اجاره 

)به قرارداد سابق  ملک

 40اجاره ملک ایشان، 

و تابلوی  اضافه شود(درصد 

)براساس ضوابط  ملک

تا  سازمان سیما و منظر(

پایان اذر ماه پرداخت شود 

و  مزایده جدید برگزار شود 

و اقای عبدالرزاقی هم در 

حقوقی و 

 امالک

 ابانیخ یواقع در ابتدا یجاریملک است

 12/3/1400مصوبه  یحافظ جهت اجرا

1/7/1400 4509 6 
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صورت تمایل در مزایده 

 شرکت کنند.

مزایده این ملک، ابطال و ملک  اتفاق آرابه 

 مجددا به مزایده گذاشته شود.

جناب اقای عبدالرزاقی تمامی 

بدهی ها شامل اجاره ملک )به 

قرارداد سابق اجاره ملک ایشان، 

درصد اضافه شود( و تابلوی  40

ملک )براساس ضوابط سازمان سیما 

و منظر( تا پایان اذر ماه پرداخت 

جدید برگزار شود و شود و  مزایده 

اقای عبدالرزاقی هم در صورت 

 تمایل در مزایده شرکت کنند.

و  یحقوق

 امالک

 در خصوص یعبدالرزاق یدرخواست آقا

 ملک ابتدای خیابان حافظ

10/7/1400 4723 7 

حقوقی و  به علت اتمام زمان مطرح نگردید. 

 شهرسازی

در خصوص  یشاهرخ یدرخواست آقا

 متیاخذ عوارض مازاد بر تراکم با ق

 یمنطقه ا

11/7/1400 4725 8 

با توجه به اینکه ملک به آقای کبیری  اتفاق آرابه 

آقای چیره در  ،منتقل شده است

صورت تمایل به آقای کبیری مراجعه 

نمایند و ملک مورد نظر را از ایشان 

 خریداری نمایند.

و  یحقوق

 امالک

در خصوص  رهیعباس چ یدرخواست آقا

 مجدد یکارشناس

14/7/1400 4776 9 

به  التیپرداخت تسه ییضوابط اجرا یو مال یحقوق به علت اتمام زمان مطرح نگردید. 

 ها یاریها و ده یشهردار

14/7/1400 4803 10 
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مزایده این ملک، ابطال و ملک  اتفاق آرابه 

 مجددا به مزایده گذاشته شود.

جناب اقای عبدالرزاقی تمامی 

بدهی ها شامل اجاره ملک )به 

قرارداد سابق اجاره ملک ایشان، 

درصد اضافه شود( و تابلوی  40

ضوابط سازمان سیما  ملک )براساس

و منظر( تا پایان اذر ماه پرداخت 

شود و  مزایده جدید برگزار شود و 

اقای عبدالرزاقی هم در صورت 

 تمایل در مزایده شرکت کنند.

و  یحقوق

 امالک

 یدر خصوص ملک ابتداپاسخ شهرداری 

 حافظ ابانیخ

17/7/1400 4827 11 

مزایده این ملک، ابطال و ملک  اتفاق آرابه 

 مزایده گذاشته شود.مجددا به 

جناب اقای عبدالرزاقی تمامی 

بدهی ها شامل اجاره ملک )به 

قرارداد سابق اجاره ملک ایشان، 

درصد اضافه شود( و تابلوی  40

ملک )براساس ضوابط سازمان سیما 

و منظر( تا پایان اذر ماه پرداخت 

شود و  مزایده جدید برگزار شود و 

اقای عبدالرزاقی هم در صورت 

 تمایل در مزایده شرکت کنند.

و  یحقوق

 امالک

در خصوص  یعبدالرزاق یدرخواست آقا

 حافظ ابانیخ یملک ابتدا

17/7/1400 4828 12 
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صرف افزایش قیمت »با توجه به اینکه  اتفاق آرابه 

امالک بر اثر اجرای طرح های توسعه 

شهری موجب محاسبه عوارض ارزش 

و تبصره سوم ماده « افزوده نمی گردد

شهرداری، ارزش افزوده شامل  101

 .ایشان نمی شود

 4331پاسخ شهرداری به نامه شماره  حقوقی

 شورا در خصوص پرونده آقای حسینی

21/7/1400 4966 13 

محل ردیف مصوب گردید که از  اتفاق آرابه 

تحت عنوان هدایا و  41050304

 15پرداخت های تشویقی، مبلغ 

 میلیون تومان به ایشان پرداخت گردد. 

درخواست اقای ثابت قدم برای کمک  حقوقی

هزینه جهت پرداخت دیه )پلیس 

 ساختمان(

17/7/1400 120799 14 

نهاد مرتبط  نتیجه اراء

 با شهرداری

تاریخ  عنوان طرح یا الیحه

 وصول

  

 -مالی به علت اتمام زمان مطرح نگردید. 

 -برنامه ریزی

 -حقوقی

  1/7/1400 تعارض منافع در شهرداری مدیریتطرح 

طرح 

ها و 

 لوایح

15 

 -مالی به علت اتمام زمان مطرح نگردید. 

 -برنامه ریزی

 حقوقی

طرح آیین نامه حمایت و تشویق 

گزارشگران تخلفات و مفاسد اداری در 

 شهرداری کرمان

10/7/1400  

طرح 

ها و 

 لوایح

16 

      

 

 


