
 

 به نام خدا

 «نشهر کرما یاسالم یشورا تیشفاف»

 شورای عمومی -نخست فصل

 شیپساعت  24 باید حداقل ،)هفتگی دائم و موردی( علنی شورای عمومی جلساتو زمان برگزاری  میتقو -1 ماده

  نشست در سامانه های ارتباطی شورا منتشر شود. یاز برگزار

ساعت پیش از  12 حداقل ،آماده دستور حیها و لواطرحو متن  غیرعلنی()علنی و عادی  دستورجلسات -2ماده 

 .برگزاری نشست، منتشر گردد

 باشد: ریشامل موارد ز دیجلسات شورا با برگزاری -1 تبصره

 بودن جلسه یا غیرعلنی  یلن. ذکر ع1

 علنی در جلسه مردم بودن امکان حضور ی. الزام2

 جلسه لیزمان و مکان تشک خ،ی. اعالم تار 3

 در جلسه رعضویافراد مدعو غ ی. انتشار اسام4

 رو شیاعالم دستور جلسه پ. 5

د، اشافراد در جلسه فراهم ب یتعداد محدود حضور یصرفا برا طیشرای که طیدر موارد و شرا -2 تبصره

 .با فراهم کردن امکان حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه است تیاولو

 24، حداقل آماده دستور حیها و لواطرحفوق العاده )علنی و غیرعلنی( و متن  دستورجلسات -3تبصره

 ساعت پیش از برگزاری نشست، منتشر گردد.

 .باشدیشهر م یاسالم یجلسات شورا یبودن تمام یاصل بر علن -3 ماده

 برگزاری جلسات به صورت غیر علنی، منوط به تصمیم اکثریت اعضای شورا می باشد. -تبصره

جلسه  تیبر قطع یخود را مبن می، تصمیرعلنیقبل از جلسه غساعت  12 اقلحدباید شهر،  یشورا -4 ماده

 .شورا منتشر کند یارتباط یها هسامان در، غیرعلنی

آن اعالم شده است، به  یشورا، که از قبل زمان و نشان یارتباط یهاهشورا در سامانعلنی جلسات  یتمام -5 ماده

و نتیجه آرای اعضا در جلسه به صورت شفاف  گردد پخش (یریو هم به صورت تصو یصورت صوتبه ) صورت زنده

 و صریح اعالم گردد.

ساعت پس از برگزاری جلسات شورای عمومی، صورت جلسات و مصوبات نشست به تفصیل  24حداکثر  -6ماده 

در سامانه مذاکرات مشروح  ،جلسهو حداکثر ده روز پس از برگزاری  نشست ها فیلم و صوتو آرای اعضای شورا 

  های ارتباطی شورا منتشر شود.



حاضر عضو  یاعضا یاسام یستیبا ،یرعلنیو غ یساعت پس از اتمام جلسات علن 24حداکثر تا  -تبصره

جلسه در  نیمتاخر یدر شورا و اسام رعضویمدعو غ یشهر، اعضا یشورا عضو بیغا یشهر، اعضا یشورا

 . شورا منتشر گردد یارتباط یها هسامان

 . ردیانجام بپذ یکیبه صورت الکترون دیشهر با یدر جلسات شورا هایریگ یرا یتمام -7 ماده

گزارش عملکرد شش ماهه شورای شهر به تفصیل عملکرد کمیسیونها و شورای عمومی، در سامانه های  -8ماده 

 ارتباطی شورا منتشر شود.

 

 ها و کمیته ها کمیسیون -ومد فصل

ی زیرمجموعه هاو کمیته ونیماموریتها و وظایف هر کمیسنام کمیسیون، مشتمل بر  شناسنامه کمیسیون -9 ماده

، نائب سیرئ اعضا، یکار کارنامک ،و کمیته هرکمیسیونهر کمیسیون و ماموریت ها و وظایف هر کمیته و اعضای 

  در سامانه های ارتباطی شورا منتشر می شود.و کمیته ها و راههای ارتباطی با کمیسیون  ونیسیکم ریدب ورئیس 

 یاز برگزار شیپساعت  24باید حداکثر ، ها و کمیته های تابعهکمیسیون  جلساتو زمان برگزاری  میتقو -10ماده 

  نشست در سامانه های ارتباطی شورا منتشر شود.

ساعت پیش از برگزاری  24، نیز حداکثر آماده دستور حیها و لواطرحو متن  دستورجلسات -1 تبصره

 ، منتشر گردد.ونیسیجلسه کم

 باشد: ریشامل موارد ز دیشورا باکمیسیونهای جلسات  برگزاری -2 تبصره

 جلسه سییبودن جلسه توسط ر لنی. ذکر ع1

 در جلسه مردم بودن امکان حضور ی. الزام2

 جلسه لیزمان و مکان تشک خ،ی. اعالم تار3

 در جلسه رعضویافراد مدعو غ ی. انتشار اسام4

  شرویاعالم دستور جلسه پ. 5

صورت جلسات و مصوبات ، کمیسیون ها و کمیته های تابعهساعت پس از برگزاری جلسات  24حداکثر  -11ماده 

در حداکثر ده روز پس از برگزاری جلسه  خالصه مکتوب مذاکراتو ، کمیسیوننشست به تفصیل آرای اعضای 

 .سامانه های ارتباطی شورا منتشر شود

 ون،یسیحاضر عضو کم یاعضا یاسام یستیبا ،کمیسیونساعت پس از اتمام جلسات  24تا حداکثر  -12 ماده

 یارتباط یها هجلسه در سامان نیمتاخر یو اسام ونیسیدر کم رعضویمدعو غ یاعضا ون،یسیکم عضو بیغا یاعضا

 .شورا منتشر گردد

 .ردیانجام بپذ یکیبه صورت الکترون دیها با نویسیدر جلسات کم ها یریگ یرا یتمام -13 ماده

 

 شورا یاطالعات اعضا -فصل سوم

https://tpmonitor.ir/reports/category?categoryId=7afc1851-ecfe-4c9a-8b9b-c943c1052dd4&treeId=9d89d7bd-34d5-4cba-9b75-3457146a593b


مشتمل بر مشخصات خود  ،یک هفته پس از تصویب این مصوبهحداکثر تا  مکلفند شهر یشورا اعضای -14 ماده

 یها تو سم نیشیپ کاری سوابق ،و رشته تحصیلی التیتحص ،)نام و نام خانوادگی( یا هشناسنام مشخصات

و سامانه شفافیت، به رئیس  شورا یارتباط یها سامانهجهت درج در را  ،هاشرکت رهیمد ئتیدر ه تیعضو ،کنونی

 شورا تحویل دهند.

 یبه روزرسان این فهرست در اولین جلسه شروع هر سال کاری )اولین جلسه بعد از نیمه مرداد( - تبصره

 د.و اعالم دوباره شو

برنامه حضورشان  یستیبا ،یروز کار 5ماده حداکثر تا  نیا بیشهر از زمان تصو یشورا اعضایهر کدام از  -15 ماده

 هشورا اعالم کرده تا در سامانرئیس به  ،یرا به همراه برنامه زمانبند شانیارتباط مردم با ا نحوه در دفتر خود و

 . شورا منتشر گردد یارتباط یها

ظرف حداکثر  دیبا رییتغ نیا شان،یو نحوه ارتباط مردم با ا اعضابرنامه حضور  رییدر صورت تغ - تبصره

 .شورا منتشر شود یارتباط یها هبرسد و در سامان شورا به اطالع پس از تغییر روز 3

از  منتشر وبه صورت سالیانه را رئیس شورای اسالمی شهر مکلف است اطالعات مرتبط با موارد زیر  -16ماده 

 .در دسترس عموم قرار دهد و سامانه شفافیتشورا  یارتباط یها هسامانطریق 

 یونها و کمیته های خارج از شوراشورای اسالمی شهر در کمیسنمایندگی اعضای  .1

 اعضای هیئت رئیسه شورا .2

 شورای شهر  اریدر اخت یانسان یروین .3

  ی شهربودجه سالیانه شوراانتشار مصوبه  .4

 عملکرد بودجه شورا .5

 یقیو حق یشورا به اشخاص حقوق یهاکمک تیشفاف .6

 شورا یقراردادها انتشار .7

 اعضای شورا از شهرداری و شورای شهرحق الجلسات انتشار دریافتی  .8

مرتبط با مسئولیت  از کشور مشخصات زیر را ناظر به کلیه سفرهای خارج سترییس شورای شهر مکلف ا -17 ماده

پس از اتمام  یک ماه، که از تاریخ ابالغ مصوبه انجام پذیرفته حداکثر تا اعضای شورای اسالمی شهر کرمانکاری 

 .در دسترس عموم قرار دهد از طریق سامانه های ارتباطی شورای شهر و سامانه شفافیت سفر منتشر و

 ( مقصد یا مقاصد سفرالف

 طول مدت سفر (ب

 ( همراهان سفرپ

 ( علت و ضرورت سفرت

 سفر میزان و محل تأمین هزینه (ث

 ( گزارش و دستاوردهای سفرج



 أخذشده ایشده  داده اییهدا - ح

 سفر به همراه اسناد مثبته های نهیهز صورت – خ

 

شورای عمومی شورای  1401مرداد  10 در جلسه مورخ تبصره، نهو  ماده دههجبر  فوق مشتمل مصوبه -18ماده 

 رسید.تصویب به  اسالمی شهر کرمان

 

  


