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 نامه های وارده

نهاد مرتبط 

 شهرداری

شماره  موضوع

نامه 

 شهرداری

 خیتار

 نامه

 شماره نامه

 شورا

 ردیف

 یدر خصوص درخواست آقا 3059به نامه شماره  یپاسخ شهردار و امالک 3م یحقوق

 یتوکل

92366 11/5/1401 3091 1.  

و  یحقوق

 یشهرساز

 14-3در خصوص تعرفه شماره  یگزارش شهردار

 

101844 29/5/1401 3386 2.  

هکتار  1.5در خصوص مالکیت  آقای علیرضا دریایی درخواست امالکو  یحقوق

 زمین   

 1/6/1401 3473 3.  

و امالک م  یحقوق

2 

  .4 3502 2/6/1401  درخواست آقای غفاری و کالنتری در خصوص واگذاری زمین

معاونت خدمات 

 شهری

ارسال پیش نویس قرارداد عملیات تنظیف جمع آوری و حمل 

 1402 -1401زباله در سال 

107658 5/6/1401 3518 5.  

حقوقی و امالک م 

2 

درخواست خانم افضلی گروه در خصوص تحویل زمین معوض به 

 ایشان

- 6/6/1401 3550 6.  

 یدستگاه ها یامالک و ساختمانهامعاوضه  "ارسال دستورالعمل  و امالک یحقوق

 ”ها یمنقول شهردار ریبا امالک و اموال غ ییاجرا

 7/6/1401 3565 7.  

حقوقی و سرمایه 

 گذاری

ارسالی از ارباب رجوع در خصوص مداخله یکی از کارمندان 

شرکت گاز در قراردادهای شهرداری با استناد به منع مداخله 

 کارمندان در معامالت دولتی

- 7/6/1401 3578 8.  

  .9 3594 8/6/1401 - شانیمجدد پرونده ا یدر خصوص بررس یعامر یدرخواست آقا و امالک یحقوق

معرفی رابط پژوهشی به دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور  

 ثبت طرح های پژوهشی

 8/6/1401 3595 10.  

 هیو سرما یحقوق

 یگذار

مجدد به درخواست کانون تبلیغاتی آپاما در خصوص رسیدگی 

 درخواست این کانون

 8/6/1401 3596 11.  

و امالک م  یحقوق

2 

در خصوص درخواست  2253به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 رزمجو یآقا

 15/6/1401 3725 12.  

و امالک م  یحقوق

4 

عرصه کالنتری در خصوص  3092به نامه شماره  یپاسخ شهردار

18 

 19/6/1401 3797 13.  

خصوص شکایت کرمان نایلون از شهرداری و احضاریه دادگاه در  یحقوق

 شورای شهر

 19/6/1401 3808 14.  

دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض  12ارسال دادنامه شعبه  حقوقی

 متری شهدا 32مبنی بر لغو خ  5به مصوبه کمیسیون ماده 

 19/6/1401 3809 15.  

و امالک م  یحقوق

4 

درخواست آقای در خصوص  2741به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 مظاهری

 19/6/1401 3812 16.  

در خصوص درخواست  3654به نامه شماره  یپاسخ شهردار 1و امالک م  یحقوق

 نسب بهرامی یآقا

 21/6/1401 3830 17.  



 حقوقی 

 مالی 

ارسالی از بازرسی در خصوص انجام کامل معامالت به صورت 

 الکترونیکی در سامانه ستاد

 21/6/1401 3854 18.  

در خصوص درخواست  2739به نامه شماره  یپاسخ شهردار 1و امالک م  یحقوق

 جاویدان منش یآقا

123740 23/6/1401 3876 19.  

 و یحقوق

 3م  شهرسازی

در خصوص درخواست  3685به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 اسکندری نسب یآقا

124224 24/6/1401 3883 20.  

در خصوص درخواست  3644به نامه شماره  یپاسخ شهردار امالک

 خانم فهیمه زمانی

124624 27/6/1401 3894 21.  

سرمایه و  یحقوق

 گذاری

درخواست کانون تبلیغاتی آپاما در خصوص وضعیت تابلو های 

 تبلیغاتی چهار راه ولیعصر

 27/6/1401 3910 22.  

و  یحقوق

 و امالک یشهرساز

درخواست جمعی از مدعیان مالکیت اراضی حسن آباد در 

 رسیدگی به وضعیت این اراضی توسط شهرداریخصوص 

 27/6/1401 3911 23.  

و  یحقوق

 یشهرساز

ارسالی از دفتر امور شهری در خصوص عدم وضع عوارض 

 تفکیک از عرصه در اراضی و اعیان ساختمانها توسط شوراها

 28/6/1401 3935 24.  

ارسالی از شهرداری در خصوص نحوه آنالیز جقوق پرسنل  مالی

 شرکتی

126388 28/6/1401 3950 25.  

ماده  4ارسالی از شورای عالی استانها در خصوص الیحه تبصره  حقوقی

 قانون شوراها 80

 29/6/1401 3965 26.  

و  یحقوق

 3م  یشهرساز

در خصوص درخواست  3539به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 آقای محمدعلی نژاد

126493 29/6/1401 3966 27.  

 حهیال ایطرح 
نهاد مرتبط 

 شهرداری
 خیتار حهیال ایعنوان طرح 

 وصول
  .28  ردیف

 -یمال

 -یزیر برنامه

 یحقوق

گزارشگران تخلفات و مفاسد  قیو تشو تینامه حما نییطرح آ

 کرمان یدر شهردار یادار

10/7/

1400 
1  29.  

شهر کرمان بر  یشورا یاعمال نظارت اعضا یینامه اجرا نییآ 

 کرمان یسازمانها و مناطق شهردار

17/10/

1400 
2  30.  

/14/11 ماده پنج ونیسینظارت بر مصوبات کم رامونیپ 

1400 
3  31.  

 


