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 اهلل الزحوي الزحین بسن

 9/5/1641مًرخ ی ابیوظارت ي ارز ،یحقًق ًنیسیکم 64شمارٌ  جلسٍدستًر 

وُاد مرتبط  وتیجٍ آراء

 شُرداری

شمارٌ  مًضًع

 شُرداری

وامٍ  دیتار

ياردٌ بٍ 

 ًنیسیکم

شمارٌ 

 وامٍ

رد وًع

 یف

زر  8742بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار   

 سازُ یٌیزکتز اه یذصَظ زرذَاست آقا

20700 7/2/1401 1015  1 

ٍ  یحقَق  

 یگذار ِیسزها

ارسال اساسٌاهِ ٍ ًوًَِ قزارزاز بٌیاز بٌاّای 

 هاًسگار

42912 7/3/1401 1732 2 

  یحقَق  

 3م  اهالک

گشارش ضْززاری زر ذصَظ پزًٍسُ سزکار 

 ذاًن ًاهجَ

49336 18/3/1401 1887 3 

ٍ  یحقَق  

 3م اهالک

زر  1794بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 ذاًن ًاهجَذصَظ زرذَاست 

51245 19/3/1401 1919 4 

ٍ  یحقَق  

 اهالک

زر  1253بِ ًاهِ ضوارُ  هحیط سیستپاسد 

 1401ارسال بزًاهِ ّای سال ذصَظ 

 21/3/1401 1982 5 

ٍ  یحقَق  

یضْزساس  

 14-3زر ذصَظ تعزفِ ضوارُ  یگشارش ضْززار

ٍ  ًزخ سهاى ٍقَع ترلفبِ  یٍصَل جزائن ساذتواً»

هحاسبِ  صذيرپرياوٍ ورخ زمانعَارض هتعلقِ بِ 

 .«گززز یٍ اذذ ه

52454 21/3/1401 1983 6 

 7 1994 22/3/1401 52873 1401زٍ هاِّ اٍل سال  137گشارش ساهاًِ    

ریشیبزًاهِ    زر  1452بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار 

 قای زکتز اهیٌی سازُآذصَظ زرذَاست 

58709 29/3/1401 2156 8 

زر  1253بِ ًاهِ ضوارُ ازارُ کل ٍرسش پاسد      4/4/1401 2323 9 
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 1401سال  یذصَظ ارسال بزًاهِ ّا

 10 2339 5/4/1401 64403 1401سال  ذززاز هاُ 137گشارش ساهاًِ    

هعاًٍت بزًاهِ   

 ریشی

زر   2174بِ ًاهِ ضوارُ  یضْززارپاسد 

 لیست ًیزٍّای اهتیاس بٌسی ضسُذصَظ 

64653 5/4/1401 2343 11 

 1253بِ ًاهِ ضوارُ  زاًطگاُ علَم پشضکیپاسد    

 1401سال  یزر ذصَظ ارسال بزًاهِ ّا

 6/4/1401 2353 12 

زرذَاست آقای عاهزی زر ذصَظ بزرسی    

 هجسز پزًٍسُ ایطاى

 20/4/1401 2628 13 

ٍ  یحقَق  

یگذار ِیسزها  

تفاّن ًاهِ ّوکاری بیي ضْززاری ٍ برص 

ذصَصی جْت راُ اًساسی ٍ بْزُ بززاری 

 کارذاًِ ًَآٍری ضْز کزهاى

79996 26/4/1401 2733 14 

ٍ  یحقَق  

3اهالک م  

زر  2452بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 ذاًن هحوَزیذصَظ زرذَاست 

81071 28/4/1401 2786 15 

ٍ  یحقَق  

1اهالک م  

زر  8514بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 یاساله یذصَظ زرذَاست آقا

81337 28/4/1401 2790 16 

ٍ  یحقَق  

یگذار ِیسزها  

پاها زر ذصَظ آکاًَى تبلیغاتی زرذَاست 

 رسیسگی بِ ذَاستِ ّای ایي کاًَى

 29/4/1401 2800 17 

ٍ حقَقی   

3اهالک م   

زر  2807بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 قاضی سازُ یذصَظ زرذَاست آقا

82344 29/4/1401 2807 18 

هعاًٍت بزًاهِ   

یشیر  

ٍّص ژییي ًاهِ هزکش پآیزایص ذزیي ٍآارسال 

 ّا ضَرا ٍ ضْززاری

82682 30/4/1401 2844 19 

ٍ  یحقَق  

 ضْزساسی

زر  1690بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 ًَرالسیٌی یذصَظ زرذَاست آقا

84533 2/5/1401 2893 20 
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ٍ  یحقَق  

یضْزساس  

زر  2763بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسد ضْززار

 هحوسی یذصَظ زرذَاست آقا

85489 3/5/1401 2911 21 

قای ایزاًوٌص زر ذصَظ هْلت آزرذَاست  اهالک  

 بزای ترلیِ هلک هسیزی ضْززاری

 5/5/1401 2980 22 

وُاد مرتبط  جِیًت آراء

 با شُرداری

رز ًَع ٍصَل دیتار عىًان طرح یا الیحٍ

 یف

 -هالی  

 -بزًاهِ ریشی

 حقَقی

طرح آییه وامٍ حمایت ي تشًیق گسارشگران تخلفات ي 

 مفاسذ اداری در شُرداری کرمان

10/7/1400 

 
 

 

طرح 

 َا ي 

 لًایح

23 

وظارت اعضای شًرای شُر اجرایی اعمال آییه وامٍ    

 کرمان بر سازماوُا ي مىاطق شُرداری کرمان

17/10/1400 24 

 25 14/11/1400 مادٌ پىجپیرامًن وظارت بر مصًبات کمیسیًن    

 

 

 


