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 بسم تعالی

 0/2/1041و   28/1/1041مورخ ی ابینظارت و ارز ،یحقوق ونیسیکم جلسهدستور 

 

نهاد مرتبط  نتیجه آراء

 شهرداری

شماره  موضوع

 شهرداری

نامه  خیتار

وارده به 

 ونیسیکم

شماره 

 نامه

رد نوع

 یف

گزارش در جلسه مجزای  

نظارتی کمیسیون حقوقی 

 رسیدگی خواهد شد.

یحقوق  

 امالک

در  3377به نامه شماره  یشهردارپاسخ 

 پرونده های جاری و مخدومه خصوص 

617332 6/16/1011 2716 
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گزارش در جلسه مجزای  

کمیسیون حقوقی نظارتی 

 رسیدگی خواهد شد.

در  3307به نامه شماره  یاسخ شهردارپ 

 درخواست آقای دکتر امینی زادهخصوص 

660111 10/16/1011 2277 6 

گزارش در جلسه مجزای  

نظارتی کمیسیون حقوقی 

 رسیدگی خواهد شد.

 مربوط به بهمن ماه 173ارسال گزارش  

  

660261 17/16/1011 2203 7 

گزارش در جلسه مجزای  

نظارتی کمیسیون حقوقی 

 رسیدگی خواهد شد.

سرمایه 

گذاری و 

 حقوقی

در  3377به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 و مخدومه یجار یخصوص پرونده ها

663131 13/16/1011 2311 0 

گزارش در جلسه مجزای  

نظارتی کمیسیون حقوقی 

 رسیدگی خواهد شد.

در  3307به نامه شماره  یپاسخ شهردار 

 زاده ینیدکتر ام یخصوص درخواست آقا

 13/16/1011 2321 7 

گزارش در جلسه مجزای  

نظارتی کمیسیون حقوقی 

 رسیدگی خواهد شد.

در  3377به نامه شماره  یپاسخ شهردار حقوقی

 و مخدومه یجار یخصوص پرونده ها

7136 11/1/1011 770 2 
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ادعای شهرداری محترم،  اتفاق ارا

مذکور را بررسی و پاسخ را به 

شورا طی دو هفته گزارش 

 دهند.

و  یحقوق

سرمایه 

 گذاری

مکاتبه شرکت تبلیغاتی آوین واال شرق پل  

در خصوص تاریخ بهره برداری عابر پیاده 

 سه راه کشاورز

 12/16/1011 

 

2220 3 

توجه به نامه شماره  با  اتفاق ارا

مورخ  2207/1/7272

فرماندار  17/11/1011

محترم، لوایح عوارضی سال 

به استانداری محترم  1011

ارسال شده است و در 

استانداری در حال بررسی 

 است.

پاسخ به آقای نیکخواه ارائه 

 گردد.

محترم پیگیر نماید شهرداری 

تا پایان فروردین ماه  حداکثر

، اجرایی و 1011لوایح عوارض 

 عملیاتی گردد.

 2 2317 13/16/1011  درخواست آقای نیکخواه راوری  شهرسازی

مکاتبه ی با توجه به اینکه  اتفاق ارا

سابقه ای در شورا مذکور، 

ندارد، بایگانی گردد و جهت 

بررسی سابقه به شهرداری 

 محترم نیز ارسال گردد.

امالک و 

 حقوقی

 3 2312 13/16/1011  در خصوص سهام اراضی طهماسب آباد

، تا هفته منطقهشهرداری  اتفاق ارا

 ضمن بازدید از محل،اینده 

حقوقی و 

 امالک

در  2727به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 درخواست خانم زمانیخصوص 

663607 13/16/1011 2371 11 
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گزارش دقیق فنی و حقوقی 

از جهت ایادی ماقبل، افرازی 

ارائه و ...  یا مشاعی بودن

 نماید.

و مقررات بر اساس ضوابط  اتفاق ارا

 عمل گردد.

امالک و 

 حقوقی

در  2703به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 قرداد با اتحادیه تعاون روستاییخصوص 

663201 12/16/1011 2372 11 

موافقین: آقایان 

نادری، چناریان، 

ایرانمنش، مویدی و 

 موسوی

 مخالف: امینی زاده

 فروشقولنامه  قیمت براساس

 ،به ثالث ملک از سوی ایشان

متری( 671)به عنوان ملک 

زمین  متر مازاد 11 قیمت

محاسبه و از سوی شهرداری 

 به ایشان واگذار گردد.

امالک و 

 حقوقی

 16 2330 12/16/1011  در خواست مجدد آقای مالیی 

طالع در جلسه مطرح جهت ا اتفاق ارا

 گردید.

شهرداری محترم، موضوع را 

بررسی و گزارشی از توافق 

انجام ان طی دو مربوطه و 

هفته اینده به شورای شهر 

 ارائه نماید.

حقوقی و 

 امالک

ارسال رونوشت مکاتبه اداره برق با 

 شهرداری در خصوص زمین های پست برق

 12/16/1011 2337 17 

با توجه به مذاکره شفاهی  اتفاق ارا

آقای مدیرامالک شهرداری با 

ایشان، پاسخ شهرداری به 

 ایشان اعالم گردد.

و  یحقوق

 امالک

در  2113به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 یگوهر شیدرو یخصوص درخواست آقا

671631 61/16/1011 2271 10 

پاسخ شهرداری به ایشان  اتفاق ارا

 ابالغ گردد. 

و  یحقوق

 امالک

در  6076به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 حکاک زاده یخصوص درخواست آقا

 66/16/1011 2201  17 
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بر اساس ضوابط و مقررات  اتفاق ارا

 قانونی عمل گردد.

و  یحقوق

 مالی

 12 2313 67/16/1011 670716 117در خصوص مطالبات شرکت 

 در بررسی سابقبا توجه به  اتفاق ارا

نظریه سابق ، بر کمیسیون

 تاکید می گردد. شورا

و  یحقوق

 شهرسازی

آعتراض آقای محمد ملکی به رای 

 کمیسیون و درخواست طرح مجدد 

 67/16/1011 2311 13 

شهرداری محترم، پس از  اتفاق ارا

تایید نهایی صورتجلسه بین 

شهرداری و اوقاف، گزارشی 

کامل پیرامون امالک مشابه 

ملک آقای ملکی ارائه و 

راهکار پیشنهادی را هم ارائه 

 نماید.

و  یحقوق

 امالک

در  2117به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 درخواست آقای محمد ملکیخصوص 

1027 3/1/1011 716 12 

با توجه به عدم پاسخگویی  اتفاق ارا

 2722شفاف نسبت به نامه 

، 16/16/1011مورخ 

شهرداری محترم، پاسخ جامع 

و کامل به مکاتبه فوق ارائه 

 گردد.

و  یحقوق

 امالک

در  2722به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 موسی زادهخصوص درخواست 

7117 10/1/1011 777 13 

 پس از پاسخ جامع شهرداری اتفاق ارا

)طی دو هفته آینده 

، به مکاتبه ((12/6/1011)

شماره  61/11/1011مورخ 

 ، بررسی خواهد شد.3622

و  یحقوق

 امالک

در  3622به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 اراضی حسن آبادخصوص درخواست 

7017 10/1/1011 701 61 

شهرداری محترم، پیرامون  اتفاق ارا

موضوع طی ده روز آینده 

حقوقی و 

 امالک

ارسال رونوشت شکایت آقای فیروزمند از 

 کرمانشهرداری به فرماندار 

 17/1/1011 777 61 
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با استعالم از  (،17/6/1011)

نیروی انتظامی و مستندات 

قانونی آنها، گزارشی جامع 

 ارائه نماید. 

گزارشی طی دو هفته اینده  اتفاق ارا

( از سوی 12/6/1011)

شهرداری نسبت به امالک 

مجاور که تملک و تعریض 

شده است، و پیشنهادی جامع 

نسبت به این پرونده و امالک 

مجاور از سوی شهرداری ارائه 

 .گردد

درخواست آقای مهرالحسنی در خصوص  حقوقی

 به پرونده ایشان رسیدگی مجدد

 12/1/1011 733 66 

به علت اتمام زمان، مطرح  اتفاق ارا

   نگردید.

حقوقی و 

 امالک

اظهارنامه دادگاه در خصوص اراضی حسن 

 آباد

 12/1/1011 726 67 

به علت اتمام زمان، مطرح  

   نگردید.

 60 723 13/1/1011 7012 در خصوص مرکز پژوهش های شورا حقوقی

اتمام زمان، مطرح به علت  

   نگردید.

حقوقی و 

 امالک

در  2307به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 درخواست آقای برهانیخصوص 

2332 61/1/1011 200 67 

به علت اتمام زمان، مطرح  

 نگردید.

حقوقی و 

 مالی

 62 221 61/1/1011 3717 در خصوص شرکت فاران مشرق

به علت اتمام زمان، مطرح  

   نگردید.

حقوقی و 

سرمایه 

 گذاری

در  3223به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 شرکت آپاماخصوص 

3713 61/1/1011 227 63 
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به علت اتمام زمان، مطرح  

   نگردید.

حقوقی و 

سرمایه 

 گذاری

 62 226 61/1/1011  در خصوص راه اندازی ایستگاه دوچرخه

به علت اتمام زمان، مطرح  

   نگردید.

حقوقی و 

 امالک

 63 227 61/1/1011  درخواست آقای روحی

به علت اتمام زمان، مطرح  

   نگردید.

شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی  حقوقی

 استان کرمان

 66/1/1011 317 71 

به علت اتمام زمان، مطرح  

   نگردید.

 71 312 66/1/1011  درخواست خانم نوراللهی حقوقی

نهاد مرتبط  جهینت آراء

شهرداریبا   

 وصول خیتار عنوان طرح یا الیحه

 

 

 

رد نوع

 یف

به علت اتمام زمان، مطرح  

   نگردید.

 -مالی

 -برنامه ریزی

 حقوقی

طرح آیین نامه حمایت و تشویق 

گزارشگران تخلفات و مفاسد اداری در 

 شهرداری کرمان

11/3/1011 

 
 

 

 

طرح 

 ها و 

 لوایح

76 

به علت اتمام زمان، مطرح  

   نگردید.

نظارت اعضای اجرایی اعمال آیین نامه  

شورای شهر کرمان بر سازمانها و 

 مناطق شهرداری کرمان

13/11/1011 

 

 

77 

به علت اتمام زمان، مطرح  

   نگردید.

پیرامون نظارت بر مصوبات کمیسیون  

 ماده پنج

10/11/1011 
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