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 بسم اهلل تعالی

 11/7/1400مورخ  یابینظارت و ارز ،یحقوق ونیسیکمجلسه دستور 

 

نهاد مرتبط  نتیجه آراء

 شهرداری

شماره  تاریخ نامه موضوع

 نامه

نامه/ 

طرح 

یا 

 الیحه

 ردیف

حقوقی و   

 امالک

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

 

 

 

 

 

 

نامه 

های 

 وارده

1 

درخواست آقای خواجه حسنی در  -حقوقی  

 – 5772خصوص اجرای مصوبه 

شورا محاسبه عوارض و  16/10/99

 1400تعریض به نرخ سال 

16/6/1400 4186 2 

حقوقی و   

 امالک

 4 4391 27/6/1400 در خصوص ملک آقای حجت برهانی

حقوقی و   

 امالک

 3 4411 27/6/1400 آقای نخعی و ورثه شهید مصطفوی

و امالک   

 شهرسازی

و خانم  یخسرو یارزش افزوده آقا

 ستارزاده

28/6/1400 4430 4 

و  یحقوق  

 امالک

  4511 1/7/1400 در خصوص درخواست آقای عباس وفایی

حقوقی و   

 فرهنگی

استعالم شهرداری در خصوص افزایش 

شش ماه بهره برداری بیشتر کانون 

1/7/1400 4509 5 



2 

تبلیغاتی هنرمند از پل عابر پیاده نبش 

 دانشجومتری 20

حقوقی و   

 امالک

درخواست آقای اسکندری درخصوص عدم 

اقدام شهرداری برای پرونده آقای محمد 

جواد اسالمی که به گفته ایشان متصرف 

 ملک مورد ادعای نامبرده است

3/7/1400 4532 6 

و  یحقوق  

 امالک

درخواست آقای عامری در خصوص 

 ادعای ایشانواگذاری سند ملک مورد 

3/7/1400 4529 7 

حقوقی و   

 شهرسازی

 8 4542 4/7/1400 ارزش افزوده اقای حسینی

شهردار  ترک فعل وظیفه قانونیگزارش    

گزارشی شفاف از نسبت به ارائه سابق 

وضعیت شهرداری ها و توصیف در هنگام 

به مرجع قضایی و  تحویل شهرداری

 سازمان بازرسی ارسال گردد 

10/7/1400   

شهرداری کرمان مکلف شود گزارش    

از شهریور  تحلیلی سامانه به صورت ماهانه

ماه )حداکثر تا یک هفته پس از اغاز ماه 

بعد( برای اعضای شورا )از طریق اتوماسیون 

 اداری و نه مکتوب( ارائه گردد.

عالوه بر این، شهرداری مکلف شود این 

، از ابتدای مهرماه 137گزارشات از سامانه 

در سامانه شفافیت شهرداری درج گردیده 

10/7/1400  9 



3 

اهم گردد. و دسترسی همگانی به آنها فر

منظور حراست و حفاظت  بهبدیهی است 

از حریم خصوصی شهروندان، از انتشار 

 شود.خودداری افراد مشخصات فردی 

)به صورت صرفا مشاهده( امکان دسترسی    

 سامانه هایتمامی به تمامی اعضای شورا 

 شهری

10/7/1400  10 

شهرداری کرمان، فهرست کامل خودیاری    

منطقه شهرداری  5های پرداخت شده در 

)شامل مبالغ پرداخت شده، زمان پرداخت 

و منطقه شهرداری( و پیش بینی زمانی و 

)به طور اولویت بندی اجرای آسفالت 

جامع و فارغ از منطقه بندی های 

ن را در سطح شهرداری کرماشهرداری( 

 ارائه نماید ماهمهر پایانحداکثر تا 

10/7/1400  11 

آیین نامه مربوط به شهرداری کرمان،    

 شرایط و طرز استفاده از خانه های

و نیز گزارشی جامع  سازمانی شهرداری

از وضعیت خانه های سازمانی شهرداری و 

ساکنین انها )شامل نوع و ادرس خانه 

سازمانی، تاریخ شروع و اتمام قرارداد، نوع 

و مبلغ قرارداد، نام و نام خانوادگی ساکن 

10/7/1400  12 



4 

 پایانحداکثر تا را و پست سازمانی وی( 

 ارائه نماید ماهمهر

)فرودین تا گزارش شش ماه اول سال    

تایید » مبنی بر( 1400سال شهریور ماه 

صورت جامع درآمد و هزینه 

هر شش ماه یكبار شهرداری که 

شود و توسط شهرداری تهیه می 

انتشار آن برای اطالع عموم و ارسال 

 «ای از آن به وزارت کشورنسخه 

توسط شهرداری حداکثر تا پایان مهرماه 

 به شورای اسالمی شهر ارائه گردد

10/7/1400  14 

نهاد مرتبط  نتیجه اراء

 با شهرداری

   تاریخ وصول یا الیحه عنوان طرح

 -مالی  

 -برنامه ریزی

 -حقوقی

  1/7/1400 تعارض منافع در شهرداری مدیریتطرح 

طرح 

ها و 

 لوایح

15 

 -مالی  

 -برنامه ریزی

 حقوقی

آیین نامه حمایت و تشویق طرح 

گزارشگران تخلفات و مفاسد اداری در 

 شهرداری کرمان

10/7/1400 16 

 


